Na celorepublikových setkání prodejců česko slovenské placené satelitní platformy Skylink ve dnech
24. a 25. 10. 2012 byla prezentována specifikace přijímačů Skylink READY a vyjmenované možné
problémy s nelicencovanými přijímači a s nekompatibilitou Irdeto ICE karet a CryptoWorks
přijímači.

Skylink READY přijímač – podmínky udělení
Skylink READY označení může obdržet zařízení, které splní tyto podmínky:
úspěšně projde testováním v laboratořích Irdeta a má platné testy DVT HL a Irdeto Loader
splňuje parametry uvedené v technické specifikaci Skylink (musí to být přijímač/CAM s licencovaným
dekodérem Irdeto)
Oficiální licenci od Irdeta obdrží jen zařízení, které bylo Irdetem schválené a za které výrobce uhradil
příslušný licenční poplatek.
Každý certifikovaný přijímač Skylink READY má licenci Irdeto, ale to neznamená, že každý přijímač s
licencí Irdeto může nést označení Skylink READY.

Skylink testy
Výrobce přijímačů nediskriminujeme, testujeme každý přístroj, který splňuje parametry uvedené v
technické specifikaci.
Testování se zaměřuje zejména na kompatibilitu kódovacího systému (HE) a zařízení osazené kartou
Irdeto.
Součástí testů jsou i budoucí funkcionality, jako je např. párování, zasílání zpráv na obrazovku ap.
Dalšími podmínkami pro udělení značky je bezchybná lokalizace menu, EPG a titulků do českého a
slovenského jazyka, funkční FastScan, způsob ochrany nahrávek MR, možnost upgradu software
přijímače přes satelit.

Nelicencované přijímače?
Jsou to zařízení, která nemají platnou licenci Irdeta.
Zpravidla se jedná o přijímače/CAM s univerzálním dekodérem nebo dekodérem Conax, který je
přeprogramován tak, aby s kartami Irdeto spolupracoval.
Výrobci a distributoři těchto přístrojů dosahují oproti licencovaným přístrojům zpravidla nižší
ceny díky tomu, že neuhradí licenční poplatky.
Cenová výhodnost však naprosto nevyvažuje skutečnost, že u nich nelze garantovat
kompatibilitu se systémem.
Jedná se o riskantní podnikání na straně prodejce a o riskantní nákup na straně kupujícího.
Pokud prodejce kupujícího na možnou problematickou spolupráci přijímače s Irdeto kartami
Premium v6 neupozorní, uvádí zákazníka v omyl a vystavuje se nebezpečí reklamace.

Proč Skylink/CS Link nebrání prodeji necertifikovaných legislativní cestou, popř. komunikuje s
dovozci těchto přijímačů?
Zákazníci Skylinku i CS Linku mají tradičně možnost volby nákupu satelitního přijímacího zařízení dle
jejich potřeb. Řada z nich si toho cenila, jiným tato svoboda přinesla spoustu komplikací. Svoboda
volby totiž znamená i svobodu špatně se rozhodnout.
Značku Skylink READY jsme zavedli právě proto, abychom obchodníkům i zákazníkům dali jasně
najevo, co doporučujeme a co je kompatibilní se systémem.
Je však skutečností, že technické problémy u necertifikovaných přístrojů rostou geometrickou
řadou a poškozují naše zákazníky i podnikání. Před využitím právní cesty dáváme přednost
opatřením technickým.

Možné problémy s nekompatibilitou Irdeto ICE karet a CryptoWorks přijímači
Karta Skylink Výměna, která se výhradně nabízí v provedení ICE dekóduje programy v přijímačích
vybavených dekodéry CryptoWorks nebo Irdeto.
Po uvedení karet ICE na trh se ukázalo, že ne všechny přijímače v minulosti měly korektně
implementovaný CryptoWorks a s kartou ICE správně nefungovaly.
Pro řadu z nich existují na webových stránkách jejich distributorů opravené verze software. Upgrade
softwaru problémy ve spolupráci s kartou ICE zpravidla vyřeší.
Existují však i staré přijímače s dekodérem CryptoWorks, které jsou hardwarově nedostatečně
vybaveny a s kartou ICE spolehlivě spolupracovat nedokážou.

Prodej necertifikovaných přijímačů - nebezpečí
Systém Irdeto je dynamický a permanentně se vyvíjející. Je však nasnadě, že se nevyvíjí s
ohledem na nelicencované přijímače. Spíše naopak – proti nim. Irdeto nemá zájem podporovat
výrobky, za které nedostává licenční poplatky.
Nejsme schopni odhadnout, kterou z budoucích změn v systému Irdeto příslušný
nelicencovaný přijímač dokáže zpracovat a kterou ne.
V poslední době se již stává, že uživatelé nelicencovaných přístrojů zaznamenávají občasné
nebo i časté výpadky v dekódování, jejichž příčina se velmi obtížně analyzuje, a je tedy mimo
naši kontrolu. Následné stížnosti pak přetěžují náš zákaznický servis a systémy opakovanými
žádostmi o refresh karet.
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