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De: Ataliba Zandomenego Filho <ataliba.zandomenego@trt12.jus.br>
Data: Wed, 10 Mar 2010 14:11:26 -0300
Para: edilon.reis@mc.gov.br

Material postado hoje no site GEEK:
http://www.geek.com.br/posts/10971-ministro-das-comunicacoes-pretende-adotar-padrao-europeu-de-radio-digital

Os comentários a seguir foram autorizados pela “Thomson”:

“The question on price is, you can buy on different manufacturer different level of system.

Easiest Software on a PC for industrial use is available on the base of 5000€ per license.

Device in more robust design and implementation in 19” Rack from about 15k€

Or complete rail from studio to the transmitter also on base on Server technology for 100% reliable systems and
also transport protection and alternative streaming from the studio up to the Transmitter includes up 80k€.

Complete depending on the number of things you are including.

We have not a fixed price / value.

The manufacturer market drive the industrial design and it is a competition under the members of the consortium.
That is what drive the products. So we use the real Market approach. Not like HD one partner with fixed situation
on the Modulator equipment market."

Postado por Ataliba Zandomenengo Filho em 10/03/2010 12:16

*************************************************** *

Traduzido pelo "GOOGLE"

"A questão do preço é, você pode comprar a fabrican te diferente nível diferente de sistema.

Mais fácil do software em um PC para uso industrial  está disponível na base de 5000 € por 
licença.

Dispositivo em um design mais robusto e implementaç ão em rack de 19 "de cerca de 15k €

Ou
ferroviário completo de estúdio para o transmissor também na base da
tecnologia de servidor para 100% de confiança e tam bém sistemas de
proteção e transporte alternativo streaming do estú dio até o
transmissor inclui até 80k €.

Completo, dependendo do número de coisas que você e stá incluindo.

Nós não temos um preço fixo / valor.

O mercado do fabricante da unidade de desenho indus trial e é uma competição com os membros 
do consórcio. Isso é o que a unidade de produtos. Então, nós usamos a abordagem do mercado 
real. Não como um HD parceiro fixo com a situação no merc ado do equipamento modulador ".
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