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DIGI TV spustila nový LIVE TV Portál pro web na moje.digi2go.cz
Rozhraní zpříjemní orientaci v nabídce, umožní vyhledávání i v budoucích pořadech
Český televizní operátor DIGI TV představil významnou novinku pro všechny, kdo sledují televizi
prostřednictvím prohlížeče ve svém počítači. Nový LIVE TV Portál na webovém rozhraní moje.digi2go.cz
s moderním designem zákazníkům DIGI TV zpříjemní orientaci v televizních programech i pořadech.
Nově díky webové aplikaci mohou vyhledávat i v budoucích pořadech, a to až sedm dní dopředu.
Sedmidenní archiv vysílání samozřejmě zůstává k dispozici.
„Byli jsme si vědomi toho, že aplikaci pro prohlížeče bylo potřeba výrazně modernizovat. Už proto, že většina
internetových prohlížečů přestane v roce 2019 podporovat Flash Player. Nová aplikace je celá založená na
technologii HTML5,“ říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb DIGI TV, a doplňuje: „Naši zákazníci
ocení především přehledné intuitivní ovládání LIVE TV Portálu i možnost listovat v programovém průvodci,
vyhledávat pořady až sedm dní dopředu, najít si o nich informace i například zhlédnout trailer filmu. Jsem
přesvědčena, že vývojáři odvedli velmi kvalitní práci a věřím, že naši zákazníci změnu přivítají.“
Nový design internetového rozhraní LIVE TV Portál nabídl přehlednější vyhledávání programů, informace o
pořadech i možnost snadnějšího vyhledávání v programovém průvodci. Přes prohlížeč je nově možné sledovat
také pořady pro dospělé, které byly dosud dostupné pouze na televizi přes set-top box. Další významnou
novinku, kterou aplikace umožní, představí DIGI TV již brzy. Půjde o možnost prostřednictvím prohlížeče
nahrávat pořady, což dosud umožňovaly pouze televize se set-top boxem. Nové rozhraní se na odkazu
moje.digi2go.cz zobrazilo automaticky, bez potřeby jakékoli instalace ze strany zákazníků.

O DIGI CZ
Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod
obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i
dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a
4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A,
španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz
nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení
DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu
působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která
rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně
z příjmu, jsou odváděny v ČR.
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