Прес-реліз
Новий мультиекранний сервіс ВОЛІ доступний на планшетах і смартфонах
Київ, 26 листопада 2013 року
ВОЛЯ запропонувала новий революційний для України сервіс − «ВОЛЯ Smart Touch», який
дає змогу абонентам послуги інтерактивного телебачення «ВОЛЯ Smart HD» дивитися
лінійне телебачення і всі фільми з онлайн-кінотеатру на своїх мобільних пристроях під
керуванням iOS і Android.
При цьому користувачі можуть будь-коли переносити зображення з екрана мобільного пристрою на
телевізор і керувати ним зі свого гаджета.
Швидко підключити послугу дає змогу проста процедура. Після активації «ВОЛЯ Smart Touch» на
Порталі абонента необхідно:
- завантажити безкоштовний додаток YourTV з Google Play Market (для планшетів під
керуванням Android 4 і вище) або Apple App Store (для iPhone, iPad c iOS 5.1 і вище) і
встановити його на своєму пристрої;
- запустити додаток YourTV, увівши IP-адресу, логін і пароль, надані ВОЛЕЮ.
До кінця року послуга буде безкоштовною, далі абонплата за користування нею становитиме
10 грн./міс.

Цитата
Керівник відділу розвитку і маркетингу продуктів компанії ВОЛЯ Олег Нестеренко:
«Більше не потрібно змагатися за пульт, вибирати між переглядом і приготуванням їжі. Новий
сервіс «ВОЛЯ Smart Touch» дає змогу абоненту самому керувати переглядом і не пропустити
нічого цікавого на телеекрані. Наша новинка розширить коло шанувальників інтерактивного
телебачення за рахунок надання їм персонального вибору привабливішого контенту світового
рівня».

Перші відгуки

HiTech.Expert
«Тепер можна не встановлювати на кухні другий телевізор, а дивитися ТБ в онлайні на
планшеті або смартфоні в будь-якій точці квартири... До кінця року послуга буде
безкоштовною, а з нового року абонплата за користування нею становитиме всього 10 грн/міс.
Але це ж практично наявність другого переносного телевізора, причому без прив'язки до кабелю!»

HiTechBlog
«Новий сервіс «ВОЛЯ Smart Touch» дає змогу абонентам дивитися лінійне телебачення и всі
фільми з онлайн-кінотеатру на своїх мобільних пристроях під керуванням iOS і Android. При цьому
користувачі будь-коли можуть переносити зображення з екрана мобільного пристрою на телевізор і
керувати ним зі свого гаджета. У цьому напрямі компанія співпрацює з Intel, «наточуючи» прикладні
програми».

Gagadget
«ВОЛЯ планує значне нарощування своєї присутності на українському ринку у вигляді легального
OTT-сервісу, при якому для перегляду телевізійних каналів необхідний тільки доступ в Інтернет.
Що разом із сервісом «керування ефіром», доступом до онлайнових кінотеатрів і «екстра»-послуг

відео на замовлення робить ВОЛЮ найбільш передовим у технологічному
плані і водночас – таким, що працює в легальному правовому полі,
гравцем на українському ринку».

G-news
«Зручно дивитися ТБ-програми та кіно на персональних пристроях типу планшетів і смартфонів».

Важливо
− «ВОЛЯ Smart Touch» − сервіс, що дає змогу глядачам отримувати доступ до преміум-контенту на
мобільних пристроях під керуванням iOS і Android.
− ВОЛЯ першою серед українських провайдерів запропонувала перегляд телепрограм на
планшетах, запустивши сервіс «ВОЛЯ Smart Touch». У своїх розрахунках компанія спиралася на
результати різкого зростання продажів планшетів в першій половині 2013 року, який був удвічі
вищим, ніж за весь 2012 рік. За перші півроку 2013-го було продано більше планшетів, ніж за весь
2012-й: 448 тис. штук за два квартали 2013-го проти 362 тис. штук − за весь 2012 рік.
- Сервіс «ВОЛЯ Smart Touch» доступний на пристроях iPhone, iPad c iOS 5.1 і вище і Android 4 і
вище.
- З березня 2013 року до послуги інтерактивного телебачення «ВОЛЯ Smart HD» підключилися 10
тисяч абонентів.
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телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD й інтерактивне телебачення «ВОЛЯ Smart HD», високошвидкісний
доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.
«ВОЛЯ Smart HD» − це послуга інтерактивного телебачення компанії ВОЛЯ, що забезпечує доступ до понад 130 цифрових
і HD-каналів, понад 30 тисяч фільмів і серіалів із онлайн-бібліотек і популярного відео на порталі YouTube. Для підключення
послуги потрібен доступ в Інтернет на швидкості не меншій за 5 Мбіт/с. Послуга доступна як у 29 містах, де є мережі ВОЛІ,
так і поза ними.
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