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Ett väletablerat evenemang

CANT-seminariet är det årliga, centrala evenemanget på bredband-, marknät-, satellit- och kabel-TV-området. CANT
bjuder in branschens tekniker, leverantörer och återförsäljare samt representanter för programbolag, nätoperatörer,
satellitoperatörer, bostadsföretag, bredbandsföretag, nät- och systemtekniker, elkonsulter, stadsnät, myndigheter,
journalister m.fl att delta i seminariet.
Mässa

Utanför lokalen finns vår utställning. Följande utställare är anmälda just nu: Antennlaget, Arco Telesystem, Barcom
Skylink Distribution, Canal Digital, CANT, Cryptoguard, DKT, Macabs, Polystar, SAPPA, SpecialElektronik, Teleste,
Teracom/Boxer, Triax och Wisi.
Mässan är öppen mellan klockan 08.00-17.00.
SAPPA

På eftermiddagen och kvällen dagen innan CANT-seminariet har SAPPA (fd SPA) sitt årliga arrangemang på
Stockholmsmässan.
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Mättävling

Eftersom mättävlingarna under de senare seminarierna blivit så uppskattade arrangeras även i år en tävling. Den blir
dock annorlunda än tidigare. Själva tävlingsmomentet går ganska snabbt att klara av. Det gör att många tävlande bör
hinna med att få en stund i tävlingsbåset. Vinnaren får i sedvanlig ordning ett fint pris.
Kostnad

CANT-auktoriserade företag och utställare (gäller endast vid anmälan på samma blankett)
1:a person från CANT-auktoriserat företag
1.995 kronor
2:a person från CANT-auktoriserat företag
1.295 kronor
3:e - person från CANT-auktoriserat företag
795 kronor
Kostnaden för CANT´s leverantörer och övriga föreningar anslutna till Branschkansliet är 1.995 kronor. Icke anslutna företag
betalar 3.200 kronor per person. Samtliga priser är exklusive moms. OBS! Anmälan är bindande.

Först anmäld - kommer att få samma gåva som föredragshållarna (gäller en person).
Kvar till slutet - i år kommer vi att lotta ut två priser - en DVB-T2 box samt en DAB+ mottagare. Det gäller att man
är en fullt betalande deltagare (gäller ej leverantörer i CANT och utställare). Det enda vi begär är att du är kvar till slutet
av dagen och lämnar förslag på framtida seminariepunkter på din anmälningstalong. Dragning sker efter det ordinarie
programmet. Om vinnaren inte finns på plats går turen till nästa!
Avgiften inkluderar

Deltagande i seminarium och mässa, morgonkaffe/smörgås, lunch, eftermiddagskaffe och dokumentation.
Anmälan

Anmälan sker på bifogade anmälningstalong eller per mail kwi@branschkansliet.se senast fredagen den 1 oktober 2010.
Frågor

Besvaras av Kristina Wirbing på telefon 08-508 938 51 eller mail kwi@branschkansliet.se.

Välkommen till en intressant dag med CANT!
Torsdagen den 14 oktober 2010
K1, Stockholmsmässan, Älvsjö
Sänd in anmälningstalongen per mail kwi@branschkansliet.se, fax 08-508 938 01 eller post
CANT, Att Kristina, Box 22307, 104 22 STOCKHOLM
senast fredagen den 1 oktober 2010

”BREDDLANSERING AV HDTV I SVERIGE”
Torsdagen den 14 oktober 2010 klockan 08.00-17.00
Lokal: K1, Stockholmsmässan i Älvsjö

Program
Registreringen till seminariet öppnar klockan 08.00. Innan seminariet startar klockan 09.30
pågår mässan mellan klockan 08.00-09.30. Kaffe/smörgås serveras mellan klockan 08.00-09.00.

Klockan 09.30-09.40
Seminariet öppnas
Kurt Nilsson, CANTs ordförande, öppnar seminariet.
Klockan 09.40-10.00
Koax, fiber eller TP i all ära - men det viktigaste är tjänsterna!
Om fastighetsnäten baseras på koaxial-, fiber- eller TP-kablar är inte avgörande så länge de är bra. Det väsentligaste
är att tjänsterna är attraktiva för konsumenterna och att de kan ”transporteras” felfritt i näten. Stefan Persson,
ComHem, delar med sig av sina tankar.
Klockan 10.00-10.30
DVB-T2 i Teracoms nät
Anders Yngvesson, Teracom, berättar om HDTV i marknätet, utbyggnadsplaner, VHF-antenner och VHF-täckning,
sändarparametrar mm.
Klockan 10.30-10.45
Bensträckare
Klockan 10.45-11.15
DVB-T2 i box och TV
Vilka möjligheter öppnas med införandet av DVB-T2? Per Alksten, Boxer, informerar om DVB-T2 med fokus
på mottagarsidan och redogör för tidplaner och utformning beträffande kommande programutbud.
Klockan 11.15-11.30
Mäta DVB-T2!
Vad innebär införandet av just T2 ur mätsynpunkt förutom att nya mätinstrument behövs? Jan Murman, Polystar,
ger sin syn på saken.
Klockan 11.30-12.00
Nya signaler i 800 MHz bandet
Frekvensområdet 790-862 MHz kommer inom en nära framtid att användas för datakommunikation mellan
basstationer och enskilda användare, dvs mobilt bredband. Jonas Wessel, Post- & Telestyrelsen, och Jan Peter
Bengtsson, Teracom, informerar om möjligheter och om hur potentiella övergångssvårigheter ska hanteras.
Klockan 12.00-13.30
Lunch & Utställning

Program
Utställningen pågår hela dagen mellan klockan 08.00-17.00. Lunch serveras mellan klockan
12.00-13.30. Eftermiddagskaffe klockan 15.15-16.00.

Klockan 13.30-13.50
TV-tittande idag och imorgon
Pontus Bergdahl, MMS, berättar vad som händer med tittandet i olika åldersgrupper. MMS tar fram tittarsiffror
för traditionellt TV tittande för programbolagen och kommer nu också att inkludera tittandet på TV via webben.
Klockan 13.50-14.20
Teknikskifte - HDMI och DisplayPort ersätter analoga signaler
Vad ligger bakom denna utveckling och vilka utmaningar medför förändringen? John Sandell, Special-Elektronik,
ger en översikt av de nya standarderna och hur de påverkar dagens och framtidens AV-installationer.
Klockan 14.20-14.40
Vad kan du som installatör göra mer för kunden?
Se möjligheterna till merförsäljning genom att upptäcka kundens behov. Hasse Britander (Parabol-Hasse) berättar
om sina erfarenheter.
Klockan 14.40-15.15
TV-signaler i olika skepnader tar nya vägar!
På väg till och från abonnenterna transporteras tjänsterna TV, Internet och telefon med olika tekniker och i alternativa
typer av fastighetsnät. Installations- och serviceföretag måste ha en bred kompetens. Örjan Borgström, EUU, ger
bakgrund och informerar om utbildningar. Henrik Zeinow, CANTs auktorisationsråd, beskriver den nya CANTauktorisationen FiberLAN och den lika nya teknikercertifieringen Fiber LAN.
Klockan 15.15-16.00
Kaffe & Kaka
Klockan 16.00-16.15
3DTV
3DTV är på allas läppar, men när kommer TV-sändningarna igång? Har 3D succén på bio smittat av sig på TVtittarna? Och vad krävs för att sända och ta emot 3D-sändningar? Satellitsändningar är redan igång och många är
förväntansfulla. Benny Norling, SES ASTRA, informerar om teknisk och kommersiell utveckling inom 3D.
Klockan 16.15-17.00
Paneldebatt
Ledande operatörer och rättighetsförmedlare diskuterar vad som kommer att hända när en allt större del av TV
tittandet går över till HDTV. Nu, när alla plattformar kan erbjuda HDTV, är frågan om det är någon teknik som får
ett försprång.
Klockan 17.00 ca
Dragning
Du måste finnas kvar på plats och ha lämnat förslag på bifogad svarstalong på ett framtida seminarieämne för att
vara med i dragningen. I år lottar vi ut två produkter - en DVB-T2 box och en DAB+mottagare.

Vi kommer även dra vinnaren i mättävlingen - se information på sista sidan!
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