
Кастомізація
ПЗ приставок
Розмістимо ваш логотип на екрані завантаження 
пристроїв, кастомізуємо налаштування девайсів, 
випустимо оновлення й налаштуємо параметри 
безпеки на запит.



Можливості
кастомізації ПЗ

Брендування
інтерфейсу

Захист 
вашого сервісу

Унікальна
конфігурація
сервісу

Налаштування 
й адміністрування



Брендування
інтерфейсу
Екран завантаження. Використовуйте 
кастомізацію приставки, щоб розмістити логотип 
вашого сервісу на екрані завантаження приставки. 
Перше, що побачить користувач, коли ввімкне 
девайс, — ваш логотип і назву сервісу.



Вибір порталу за замовчуванням. Завдяки 
кастомізації оператор може вивести на головний 
екран кілька додаткових порталів:

Послуга дає змогу реалізувати вибір порталу 
за замовчуванням.

— основний портал;

— портал для дітей;

— портал для стримінгового ТБ.

Брендування
інтерфейсу



Захист
вашого сервісу
Скидання та перевстановлення ПЗ.  Захистіть свої 
пристрої від стороннього втручання. Наприклад, від 
скидання налаштувань або заміни кастомної 
прошивки. Такі маніпуляції будуть доступні, тільки 
якщо ввести спеціальний ключ, який має лише 
оператор.



URL порталу. Обмежуйте доступ до меню 
для додавання сторонніх порталів. Якщо 
абонент використовує таку приставку, 
йому буде доступний лише сервіс 
оператора.

Захист
вашого сервісу



Доступ до системних налаштувань STB.
Абоненти не зможуть втрутитися в опції девайса 
та порушити його роботоздатність. Це дає змогу 
знизити навантаження на технічну підтримку 
сервісу й забезпечити стабільність роботи 
пристрою.

Захист
вашого сервісу



Унікальна
конфігурація сервісу
Локалізація інтерфейсу. Збираючи прошивку, 
можна локалізувати інтерфейс приставки. 
Пристрій з коробки завантажуватиметься 
зрозумілою для користувача мовою. 



Створення унікального внутрішнього 
інтерфейсу.  
Використовуючи кастомізацію, оператор 
може приховати будь-який елемент 
внутрішнього порталу.

Унікальна
конфігурація сервісу



Налаштування оновлень. Оновлюйте прошивку 
клієнтських пристроїв будь-коли. 
Оновлення можна налаштувати так, щоб їх 
розсилали з сервера оператора. 

Легкий спосіб розгортання на всіх приставках. 
Надійна техпідтримка завжди на зв’язку з 
оператором і готова надати консультацію. 

Налаштування
й адміністрування



Як відбувається
кастомізація

Обговоримо всі вимоги до 
кастомізації приставок. 
Узгоджуємо додаткові 
побажання до проекту.

Брифінг
і технічне
завдання

Після уточнення всіх вимог 
зробимо запит на ваші 
логотипи.

Логотип

Розробники підготують 
прошивку на ваш запит. 

Програмне
забезпечення Завантажимо кастомне ПЗ 

на клієнтські пристрої. 
Проведемо тестування 
обладнання та сумісність 
приставок із сервісом. 

Встановлення

Замовити кастомізацію

https://bit.ly/3LzFi62



