
PRO TV
Cele mai bune servicii de voce, date și echipamente
mobile, pentru liderul televiziunilor din România

Pe scurt
Lansat la 1 decembrie 1995, Pro TV este liderul 
televiziunilor din România. În fiecare zi, de luni până 
duminică, Pro TV aduce în casele românilor un 
program complex, de la filme și seriale internationale 
de succes, până la cele mai variate producții locale, 
știri, ficțiune și divertisment.

De-a lungul anilor, Știrile Pro TV  au devenit cel mai 
vizionat program de știri din România, punând la 
dispoziția telespectatorilor informațiile reale, 
relevante, imparțiale și bine documentate. 
Profesionalismul echipei de știri a fost recunoscut prin
acordarea premiul Emmy, primul acordat în Europa 
Centrală și de Est.

Confruntându-se cu o concurență acerbă din partea 
stațiilor de știri specializate, Pro TV a avut nevoie să 
extindă acoperirea printr-o soluție de conectivitate 
flexibilă, rapidă și ușor de implementat, care să 
permită transmisii live de la distanță.

Rețeaua certificată Orange 4G a oferit viteza, 
acoperirea și fiabilitatea necesare pentru livrarea 
rapidă a informațiilor și pentru realizarea 
transmisiunilor live de înaltă calitate.

Parteneriatul cu Orange Business 
Services ne permite să oferim tuturor 
angajaților noștri servicii de voce și date 
mobile de cea mai bună calitate, alături 
de cele mai noi dispozitive mobile, care 
să-i ajute să comunice și să transmită 
informații în direct telespectatorilor 
noștri.

Ștefan Costel
IT Director, PRO TV
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Conform certificărilor internaționale acordate de auditorii 
independenți LLC International și Systemics PAB, precum 
și certificărilor de viteză din partea Ookla și ANCOM, 
Orange oferă cea mai rapidă și cea mai largă acoperire 4G 
/ 4G + în România, atât în zonele rurale, cât și în zonele 
urbane. Latența redusă în transmiterea datelor, fiabilitatea 
ridicată și viteza mare de descărcare (download) și 
încărcare (upload), atât în interiorul cât și în exteriorul 
clădirilor, asigură o infrastructură de rețea necesară pentru 
o livrare cât mai rapidă a informațiilor și transmisii video în 
direct de calitate.

Tehnologii suplimentare precum HD voice, Voice over 4G 
și Voice over Wi-Fi oferă inovații tehnologice care fac ca 
apelurile vocale să fie mai ușor de utilizat, mai rapide și 
mai bune.

Pe lângă tehnologie, Orange Business Services a furnizat 
celor 900 de angajați PRO TV pachete de date și voce 
personalizate, împreună cu echipamente adecvate pentru 
fiecare profil de utilizator.

▪ 4 tipuri de utilizare: management de top, utilizatori de 
nivel înalt (reporteri de teren, producători), utilizatori de 
nivel mediu (editori, tehnicieni), utilizatori de nivel 
scăzut (funcții de suport)

▪ O gamă de dispozitive selectate în funcție de profilul 
utilizatorului: smartphone-uri de tip premium, mediu și  
basic, modemuri 4G

▪ Resurse nelimitate de voce și date, inclusiv roaming

Obiective și provocări Soluția Orange
Într-un post de televiziune, și mai ales în 

departamentul de știri, să fii primul la locul 

desfășurării evenimentului, dar și capabil să furnizezi 

informații de calitate, reprezintă o necesitate.

Pentru a face față concurenței tot mai mari în audio-

vizualul din România, Pro TV a decis să implementeze 

noi soluții de colaborare la distanță care să permită:

▪ lucrul în echipe formate din cei 900 de angajați 

PRO TV, localizați fie în studiouri, fie în săli de știri 

sau pe teren

▪ asigurarea schimbului rapid de informații prin 

voce, video, mesaje și fișiere în/din orice loc

▪ optimizarea costurilor de conectivitate

Beneficii
▪ Servicii de voce și date mobile de top, capabile să 

ofere cea mai largă acoperire și viteză mare de 

descărcare (download) și încărcare (upload) chiar și 

în locații distante

▪ Dispozitive mobile și abonamente de servicii 

adaptate profilului de utilizare al fiecărui angajat

▪ Acces rapid și stabil la informațiile și resursele 

companiei

▪ Reducerea costurilor operaționale

Rezultate
▪ 94% mai multe abonamente de voce și date mobile 

pentru angajați, ceea ce permite lucrul în echipă și o 

mai bună colaborare

▪ Comunicarea rapidă și eficientă a rezultatelor, 

concomitent cu scăderea costurilor operaționale prin 

utilizarea videoconferințelor HD pe dispozitivele 

mobile, atunci când este necesar

▪ Creșterea satisfacției generale a angajaților

Accesul la informații este definitoriu 
pentru o televizune. Tehnologiile digitale 
folosite pentru a obține aceste informații 
și a le furniza este ceea ce face diferenta 
dintre un lider și restul posturilor TV.
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Pentru mai multe informații despre soluțiile pentru afaceri bazate pe tehnologii digitale de la 
Orange Business Services, vă rugăm să contactați persoana dedicată companiei
dumneavoastră la 0374 300 300 sau un consultant Telesales la 0374 44 7766.


