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1 grudnia 2009 roku CYFROWY POLSAT uruchomi³ VOD – DOMOW¥
WYPO¯YCZALNIÊ FILMOW¥. Choæ nazwa brzmi podobnie, dzia³a ona
inaczej ni¿ wypo¿yczalnie na konkurencyjnych platformach. Tam filmy s¹
przesy³ane na dysk odbiornika i dopiero wówczas mo¿na je odtwarzaæ. Abo-
nent musi byæ zatem wyposa¿ony w specjalny dekoder z twardym dyskiem, a
plik z filmem musi w ca³oœci dotrzeæ do niego. To narzuca pewne rygory, bo-
wiem system musi mieæ czas na przes³anie danych. A poniewa¿ nie ka¿dy de-
koder jest bez przerwy w gotowoœci i mo¿e je przyjmowaæ, ewentualne zmia-
ny oferty musz¹ zak³adaæ odpowiedni margines czasowy.

Cyfrowy Polsat poszed³ inn¹ drog¹ i zaoferowa³ swoim abonentom mo¿-
liwoœæ odbioru wypo¿yczonych filmów „na ¿ywo”. Takie rozwi¹zanie ma nie-
zaprzeczaln¹ zaletê: nie wymaga posiadania specjalnego dekodera i mog¹
z niego korzystaæ wszyscy abonenci, nawet ci, wyposa¿eni w dekodery mini, a
tak¿e modu³y dostêpu warunkowego CI.

Dzia³anie takiej wypo¿yczalni polega na tym, ¿e film emitowany jest
„w kó³ko”, co oznacza, ¿e po zakoñczeniu jednego, rozpoczyna siê kolejny se-
ans i tak przez kilka czy kilkanaœcie dni, tak d³ugo jak bêdzie zainteresowanie
odbiorców. Pocz¹tek seansu wyznacza siê zazwyczaj co 120 minut, jeœli film
jest d³u¿szy, czas ten jest odpowiednio wyd³u¿any. Miêdzy seansami nadawa-
ne s¹ trailery promocyjne, plansze informacyjne o cenie, s¹ numery telefonów
itd. Dostêp do tych materia³ów maj¹ oczywiœcie wszyscy abonenci.

Jeœli film cieszy siê du¿ym powodzeniem, mo¿e byæ udostêpniany na
dwóch kana³ach z przesuniêciem czasowym, wówczas seanse zaczynaj¹ siê co
godzinê (pamiêtam hity, które jedna z zachodnich platform nadawa³a z pó³-
godzinnym przesuniêciem). Wypo¿yczalnia mo¿e zajmowaæ wiele kana³ów,
dziêki czemu w jednym okresie mo¿e byæ dostêpnych kilka, a nawet kilkana-
œcie filmów. W zasadzie nie ma tutaj innych ograniczeñ, poza pojemnoœci¹
tranponderów. Wszystko zale¿y od elastycznoœci operatora i mo¿e byæ na bie-
¿¹co korygowane i dostosowywane do zainteresowania odbiorców. Oprócz
zwyk³ej oferty filmowej, mo¿na tworzyæ wieczory tematyczne, programy na
specjalne okazje, œwiêta i inne akcje podczas których udostêpniane s¹ dwa, a
nawet trzy filmy na jeden bilet. Mo¿na te¿ nadawaæ powtórki filmów na ¿y-
czenie (g³osowania telefoniczne, sms-owe, internetowe), czy zaproponowaæ
seanse z filmami niszowymi na wzór kin dyskusyjnych. Sta³ych abonentów
mo¿na motywowaæ przyznawaniem premii i nagród w postaci darmowych bi-
letów. Wszystko zale¿y od inwencji operatora wypo¿yczalni i aktywnoœci od-
biorców. S¹ to oczywiœcie tylko pomys³y i propozycje, ale jak widaæ, mo¿e ich
byæ naprawdê wiele.

Do realizacji nowej us³ugi Cyfrowy Polsat wykorzystuje transponder
10,758 GHz/V, przez który retransmitowanych jest 15 kana³ów w standar-
dowej rozdzielczoœci, wydaje siê jednak tylko kwesti¹ czasu, kiedy pojawi¹
siê filmy HD. W dekoderach „firmowych” kana³y VOD umieszczone s¹ na
pozycjach od 23 do 26, oraz od 51 do 65, w innych dekoderach (np. wyko-

rzystywanych przez abonentów wyposa¿onych w modu³y CI) kana³y VOD
nale¿y odszukaæ po zaprogramowaniu wymienionego wczeœniej transpon-
dera pod pozycjami oznaczonymi jako VOD 23 do VOD 26 oraz VOD 51
do VOD 65.

Z wypo¿yczalni mog¹ korzystaæ aktualni abonenci bez wzglêdu na wyso-
koœæ abonamentu, ale co ciekawe i raczej niespotykane, tak¿e posiadacze de-
koderów Cyfrowego Polsatu, którym umowa ju¿ wygas³a, a dekoderów u¿y-
waj¹ jako odbiorników FTA. Mog¹ wypo¿yczaæ filmy bez podpisywania
umów, po prostu zamawiaæ i p³aciæ na bie¿¹co. S¹ to bardzo otwarte zasady,
dziêki którym nie potrzeba specjalnych nak³adów ani d³ugoterminowych zo-
bowi¹zañ, na przyk³ad w postaci obowi¹zkowego abonamentu.

Osoba zainteresowana wypo¿yczeniem filmu zamawia wybrany tytu³,
p³aci i uzyskuje uprawnienia do jego odbioru na 24 godziny (taka informacja
zamieszczona jest na stronie internetowej, ale w praktyce jest trochê d³u¿ej).
Uprawnienia s¹ wa¿ne na wszystkich kana³ach, na jakich wybrany film jest
dostêpny.

Zamówienia mo¿na dokonaæ za pomoc¹ SMS-a, dzwoni¹c do Centrum
Obs³ugi Klienta, lub poprzez stronê internetow¹ VOD http://www.cyfrowy-
polsat.pl/vod/, na której mo¿na siê zapoznaæ z aktualn¹ ofert¹ i opisami fil-
mów.

P³atnoœci mo¿na realizowaæ za pomoc¹ przelewu, lub op³aty online za
poœrednictwem Internetu (elektroniczny przelew z konta, karta kredytowa).
Tradycyjne sposoby s¹ ³atwe i proste, ale nie s¹ specjalnie wygodne i aby sko-
rzystaæ z najwa¿niejszej zalety wypo¿yczalni, czyli zamówienia filmu bez wy-
chodzenia z domu, warto wykorzystaæ œcie¿kê internetow¹. Mog¹ tego doko-
naæ posiadacze kont w ICOK, wiêc jeœli takiego konta jeszcze nie ma, warto
je za³o¿yæ. Jest to krótka procedura, ograniczaj¹ca siê do wype³nienia formu-
larza zawieraj¹cego numer karty abonamentowej, wymyœlone przez siebie ha-
s³o, numer PESEL i adres poczty elektronicznej (nie jest obowi¹zkowy), oraz
wyra¿enia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Filmy podzielone s¹ na trzy grupy: Nowoœci, Hity i Katalog. Nowoœci
kosztuj¹ 11 z³ za tytu³, Hity 8 z³, a filmy z Katalogu 5 z³ za jeden. Po dodaniu
wybranych tytu³ów do koszyka nastêpuje przejœcie do p³atnoœci, które realizo-
wane s¹ za poœrednictwem ICOK (Internetowego Centrum Obs³ugi Klienta). 

Podgl¹d zawartoœci koszyka umo¿liwia modyfikacjê zamówienia, na
przyk³ad usuniêcie zamówionych pozycji, albo modyfikacjê godziny wypo¿y-
czenia (szkoda, ¿e ta opcja nie pozwala na swobodny wybór godziny z ca³ego
zakresu nadawania, mo¿na przesun¹æ pocz¹tek uprawnieñ tylko o dobê do
przodu).

Jedn¹ z wygodniejszych form p³atnoœci jest mo¿liwoœæ uregulowania
nale¿noœci za wypo¿yczone filmy po zakoñczonym miesi¹cu, przez ich doli-

Plansza informacyjna nadawana między emisjami filmów na kana-
łach VOD

Domowa wypożyczalnia filmowa
Cyfrowego Polsatu

Oferta wypożyczalni na internetowej stronie VOD prezentuje okład-
ki DVD dostępnych filmów, kliknięcie na każdą z nich prowadzi do szcze-
gółowego opisu wraz z harmonogramem emisji.
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czenie do najbli¿szego rachunku z abonamentem. Jest to opcja p³atnoœci
nazwana Portmonetk¹. Nadawca ogranicza t¹ kwotê, uzale¿niaj¹c j¹ od wy-
sokoœci abonamentu. I tak abonent pakietu Familijnego mo¿e, korzystaj¹c
z Portmonetki, wypo¿yczyæ filmy za kwotê do 11 z³, pakietów Relax Mix,
Relax Mix+HBO i Relax Mix+Film do 22 z³ i pakietu Super Film do 33 z³.
Wydaje siê, ¿e takie ograniczenie jest rozs¹dnym poci¹gniêciem. Pozwala
unikn¹æ bolesnych niespodzianek po nadejœciu rachunku (filmy fajnie siê
wypo¿ycza).

Drug¹ form¹ korzystania z Domowej Wypo¿yczalni Filmowej Cyfrowe-
go Polsatu jest wykupienie ca³ego Katalogu filmów, lecz to wymaga ju¿ pod-
pisania umowy. Dobrze, ¿e jest to umowa bez d³ugoterminowych zobowi¹zañ
z mo¿liwoœci¹ miesiêcznego wypowiedzenia, ale szkoda ¿e w ogóle jest. Chy-
ba wygodniejsza i bardziej zachêcaj¹ca do wykupienia katalogu by³aby p³at-
noœæ dokonywana na takiej samej zasadzie jak wypo¿yczenie pojedynczego
filmu. Op³ata za ogl¹danie wszystkich filmów z Katalogu przez miesi¹c wyno-
si 20 z³, czyli tyle, ile kosztowa³oby wypo¿yczenie pojedynczo czterech filmów
z tej oferty (na ofertê Katalogu sk³adaj¹ siê filmy z pozycji od VOD 58 do
VOD 65, wycenione s¹ na 5 z³ ka¿dy).

Filmy emitowane s¹ w formacie panoramicznym (pe³na panorama, nie
letterbox) i co najwa¿niejsze, bez ¿adnych znaków na ekranie. Dok³adnie tak
jak filmy z tradycyjnej wypo¿yczalni. Po wypo¿yczeniu i dokonaniu p³atnoœci
up³ywa kilka minut do momentu nadejœcia uprawnieñ, warto o tym pamiêtaæ
i nie zamawiaæ filmu w ostatniej chwili. Choæ i wtedy nic siê nie dzieje, bêdzie
mo¿na przecie¿ zobaczyæ kolejny seans.

Jak zak³adaj¹ operatorzy w ci¹gu roku w ofercie VOD powinno pojawiæ
siê minimum 320 pozycji filmowych, co tydzieñ bêdzie przedstawiana nowa
oferta.
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Informacje o sposobach zamawiania nadawane są wraz z każdym
filmem. Można je odczytać po naciśnięciu klawisza Info. Po przewinię-
ciu pierwszej planszy pojawia się następna z opisem płatności, a potem
kolejna z opisem filmu.

Potwierdzenie dokonania transakcji. Taki komunikat oznacza, że za
moment zostaną wysłane uprawnienia do wypożyczonego filmu

Informacje na temat wypożyczonego filmu obejmują dokładny har-
monogram emisji.

Podglądając zawartość koszyka, można zmodyfikować swoje zamó-
wienie

Po wejściu do zakładki VOD można sprawdzić, czy w Portmonetce
są wolne środki

Po złożeniu zamówienia pojawia się okno wyboru sposobu płatno-
ści: Portmonetka lub płatność elektroniczna


