
Interaktif Tv Nedir? 

Interaktif tv sistemi kavramı Türkiye’de yaklaşık olarak 2000’li yılların başlarında kulaktan 

kulağa duyumlar ile yayılmaya başladı. Maalesef yeni bir teknoloji Türkiye’ye geldiği zaman kimse tam 

olarak bir bilgi sahibi olmuyor, kulaktan dolma sözlerle anlamaya çalışıp kullanıp kullanmamaya karar 

veriyordu. Bu durum ITV (Interaktif TV)sisteminde de böyle oldu. Birkaç 5 yıldızlı otel bu konuda 

öncülük edip sistemi hemen satın aldı. Ancak birçoğunda bu sistem artık ya kullanılmayacak kadar atıl 

kaldı ya da sistemi tamamen otelinden kaldırdı. Zira kimse interaktif tv’nin neler sağlayabileceğini, 

otele ne getirileri olacağını, nasıl kazanç sağlayacağını bilmiyor, bu yüzden de sistemi işletemiyordu. 

2003 - 2005 yılları arasında sektör daha fazla gelişti. Kullanılan donanımın kalitesi arttı. 

Üretim daha kolay hale geldi. Fiyatlar aşağı çekildi. Böylece birçok otel bu sistemi satın aldı yada 

kiralama yöntemi ile kullandı. 

“Peki nedir bu Interaktif tv sistemi?” 

 Interaktif tv sistemi genel yapısı ile otellere hitap eden bir sistemdir. Otel odalarındaki 

normal tv’leri bir elektronik kart yada Setüstü Kutu (Set Top Box – Set Back Box – STB) ismi ile tabir 

edilen elektronik kartın bir kutu içerisine yerleştirilmiş halini belli protokoller kullanılarak bazı tv 

marka ve modelleri ile uyum içerisinde çalışacak hale getirmek ve böylece müşterinin tv ile 

etkileşimde bulunabilmesini sağlamaktır. Hal böyle olunca müşteriye tv üzerinde birçok özellik 

sunabiliyor, klasik tv’lere yepyeni özellikler kazandırarak müşterinin tv’den keyif alması sağlanabiliyor.  

 

Interaktif Tv Sistemlerinin Genel Özellikleri 

 Interaktif tv sistemlerinde bazı standart özellikler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde  

sıralayabiliriz; 

 Mesaj 

 Altyazı 

 Uyandırma 

 Film İzleme 

 Internet 

 Check-In ile tv karşılaması 

 Check-Out ile tv kapanması 

 Tv yayınlarını izleme 

 Radyo yayınlarını dinleme 

 Internet radyo dinleme 

 Lokal müzik dinleme 

 Otel yönetim yazılımı ile entegrasyon 

Genel olarak bütün Interaktif tv sistemlerinde bu özellikler bulunmaktadır. Bunların yanında Interaktif 

tv sistemi markasına göre bazı ek özellikler bulunabilmektedir. Yukarıdaki ana özellikleri adım adım 

inceleyelim; 

 



 

Mesaj  
Interaktif tv sisteminde bulunan bu özellik ile otel yönetimi misafirlerine mesaj 
gönderebilmektedir. Sistem markasına göre mesajlar ekranda misafir tarafından 
görüntülenir, misafir dilediği zaman mesajı silebilir ve mesajların okunup okunmadığı 
merkez sistemde ve  otel yönetim yazılımı yoluyla resepsiyonda tespit edilebilir. 

 Altyazı 
Interaktif tv sistemi üzerinden sağlanan bu özellik ile müşteriye hoş bir görünümle 
altyazı gösterimi yapılabilir.  Örneğin otelde yapılacak olan bir partiye bütün 
müşterilerini davet etmek isteyen otel yönetimi bu konu ile ilgili olarak müşterilerine 
belirli aralıklarla otomatik olarak bir altyazı mesajı geçebilir. Altyazı mesajları tv hangi 
kanalda yada menüde olursa olsun gözükecek şekilde tasarlanmıştır. 

 Uyandırma 
Uyandırma sistemi normalde otellerde müşterinin resepsiyonu arayarak uyandırma 
istemesi ile gerçekleştirir. Bu klasik yöntem çok kullanıldığından dolayı interaktif tv 
sistemi bu durumu da göz önünde bulundurarak misafirin telefon ile uyandırma 
istemesi üzerine resepsiyondan otel yönetim yazılımına girilen uyandırma saati 
interaktif tv sistemine de gönderilir ve böylece misafirin odasındaki tv tam saatinde 
açılarak misafirin uyanması için istenilen bir müzik düşük sesten yüksek sese doğru 
çalmaya başlar ve müşteri uyandırılır. 5 dakika içinde müşteri alarmı durdurmazsa 
resepsiyona otomatik olarak misafirin uyanmadığı ile ilgili bildirim mesajı gönderilir. 
 

 Film İzleme 
Misafir odasında herhangi bir DVD cihazına ihtiyaç duymadan istediği filmleri 
önizleme özelliği ile izleyerek eğer filmi beğenirse devamını izlemek için ödeme 
yaparak ve bu ödeme sırasında da paket fiyat indirimlerini kullanarak satın alabilir. 
Müşterinin satın aldığı film yada paketin ne kadar zaman sonra sona ereceği ile ilgili 
bilgi otel tarafından belirtilir. Misafir film izlemesi sırasında filmi dondurabilir, ileri 
yada geri sarabilir. Kısaca bir DVD player ile izlediği film gibi genel DVD özelliklerini 
kullanabilir. 

 Internet 
Interaktif tv sisteminde tv üzerinden internet kullanımı yapılabilmektedir. Misafir tv 
kumandasını kullanarak otel tarafından tasarıma eklenen web sitelerini açabilir. 
Misafirin istediği web sitesini açması ve diğer internet işlemlerini yapabilmesi için 
odada bulunan interaktif tv sisteminde kullanılan wireless klavyeyi kullanması 
gerekmektedir. Böylece misafir yatağından wireless klavyeyi kullanarak istediği web 
sitesini gezebilir, maillerini kontrol edebilir veya video izleyebilir. Kısaca internet ile 
ilgili bütün işlemlerini tv üzerinden yapabilir. 
 

 

Check-In 

Resepsiyonda bulunan otel işletim yazılımı üzerinden misafir kaydı otomatik olarak 
Interaktif tv sistemine ulaşmakta, bu bilgi otomatik olarak merkezden tv üzerine 
gönderilmekte ve tv otomatik olarak açılarak misafiri kendi ismi ve diğer bilgileri ile 
birlikte bir karşılama ekranıyla bekler. 
 

 

Check-Out 
Misafir otelden ayrılırken check-out işlemi yaptırır. Bu işlem sisteme otomatik olarak 
işler ve misafirin bütün harcamalarını sıfırlar. Bu bilgi aynı şekilde Interaktif tv 
sistemine ulaşarak misafirin kullandığı interaktif özellikleri de faturaya işler, sıfırlar ve 
bir sonraki misafir için hazır duruma getirir. 
 



 

Tv 

Otellerin hepsinde olduğu gibi tv yayınları bütün özellikleri ile Interaktif tv’den de 
izlenebilmekte, buna ek olarak kanallar bir liste halinde sunulmakta, listedeki kanallar 
PIP (Picture In Picture) üzerinden önizleme yapılabilmektedir. IPTV sisteminin olması 
durumunda bütün kanallar kategorilere, dillere ve türlere göre ayrılabilir, kanal sayısı 
1000 adedin üzerine çıkarılabilir. 

 

Radyo 

Radyo yayınları interaktif tv sistemi üzerinden görsel bir şekilde kullanılabilmekte, 
bütün radyo kanalları istenilen hiyerarşide sıralanabilmektedir. 

 

Internet Radyo 

Sınırsız sayıda internet radyo sistem üzerinde kullanılabilmekte, böylece herhangi bir 
merkez kurmaya gerek duymadan, her lisandaki radyo yayınları misarfirlere 
ulaştırılabilmektedir. 

 

Lokal Müzik 

Sistem üzerine mp3 formatında müzik yerleştirilerek misafirlerin MOD (Music On 
Demand) sistemi ile dinlemesi sağlanabilmektedir. Ayrıca misafir kendisi için playlist 
oluşturabilmekte yada dilerse otel tarafından hazırlanmış playlistleri 
dinleyebilmektedir. 

 

Otel Yönetim Yazılımı 
Otel, misafirlerinin kaydı, misafir bilgileri, harcamaları, problemleri, istekleri v.s. gibi 
bütün bilgilerini otel yönetim yazılımına girmekte, bu bilgileri interaktif tv sistemi 
üzerinde de kullanabilmektedir. Bu yazılım sayesinde bütün müşterilerin kayıtları hiç 
karışmadan ve düzenli bir şekilde tutulabilmekte, otel zaman zaman müşterilerine 
özel geri dönüş yapabilmektedir. 

 

 

IPTV Nedir? 

IPTV genel anlamda tv yayınlarının IP üzerinden dağıtılması anlamına gelir. IPTV sistem merkezine 

yayınlar birkaç yolla gelebilir; 

 

 Yayınlar daha önceden kaydedilmiş olabilir ve bu kayıtlı yayınlar IP üzerinden verilir 

 Yayınlar çanak antenler vasıtası ile alınır ve IP’ye dönüştürülerek stream olarak network 

üzerinden dağıtılır 

 Yayınlar karasal antenler ile alınır ve IP’ye dönüştürülerek stream olarak network üzerinden 

dağıtılır 

 Yayınlar terrestrial olarak alınır ve IP’ye dönüştürülerek stream olarak network üzerinden 

dağıtılır 

 



IPTV sistem merkezi yayınları genel olarak birkaç şekilde aldıktan sonra sistem üzerindeki kartlar ile 

bu yayın akışları dataya çevirilir ve network üzerinden stream yapısı ile dağıtılır. Bu sebeple network 

sistemi kurulurken network yapısında kullanılacak ürünlerin IGMP V2, IGMP snooping ve layer 2 

özelliklerinin olması, ayrıca birçok vlan kurulabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

IPTV sisteminde coaxiel dağıtım sisteminin aksine kanal sınırlaması olmaz. Coaxiel dağıtım sisteminde 

yaklaşık maksimum 80 kanal verebilirken IPTV dağıtım sisteminde bu sayı 500, 1000 yada daha fazla 

olabilmektedir. Network altyapısı desteklediği takdirde çok daha fazla kanal dağıtımı yapılabilir. 

Aşağıda IPTV sisteminin genel çalışma mantığını görebilirsiniz. 

 

Aynı şekilde VDA Interaktif tv sistemi ile IPTV sisteminin bir arada çalışma mantığı ile ilgili şemayı 

aşağıda bulabilirsiniz. 
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