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KAN ANVENDES ON-DEMAND
24 TIMER I DØGNET.

Biblioteket er organiseret teknisk og indholdsmæssigt så brugerne og 
leverandører kan bruge tv-programmerne samlet eller
selektivt efter eget behov.

Bideo.dk gør programmerne offentligt tilgængelige for befolkningen, 
foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og medier.

EUROPA I LEVENDE BILLEDER
Et web-tv bibliotek med søge-
maskine og en nyhedstjeneste

•	 At samle oplysende tv-programmer om Europa på en fælles public 
service web-platform.

•	 At give overblik over tv programmer så de kan anvendes til forskel-
lige formål.

•	  At øge debatten og oplysningen om Europa. 

BIDEO.DK HAR TIL FORMÅL:
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PROGRAMBIBLIOTEK
Alle programmer der indgår i programbiblioteket registreres med:

OPBYGNING

FRONTEND
Præsentation af programarkiv

Søgefunktion:
Her kan søges på specifikke 
Europa temaer eller fri tekst

Kanaler:
Her vises en oversigt
over programleverandører. 
Programleverandørerne kan 
linke fra eget site til denne 
oversigt.

Kategorier:
Programbiblioteket er opdelt i 
Europa-relevante temaer.

•	 Titel
•	 Programbeskrivelse
•	 Medvirkende
•	 Vært
•	 Tema
•	 Programleverandør
•	 længde og produktionsår.

Kategorisering af materialet anvender 
NorDig standarden for EPG (electronic 
program guide), der anvendes af
public service tv-stationerne i Norden.
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INDEHOLDER:
login til upload af tv-programmer
og programbeskrivelser (metadata).

Altinget.dk – Web-TV service
Bideo.dk er integreret i Altinget.dk

BACKEND

Altinget.dk servicerer de danske 
EU-aktører gennem direkte kontakt. 
Programmør stilles til rådighed, så 
aktører med få it-ressourcer kan vise 
de programmer de ønsker.

Denne service indebærer at websites 
kan integrere følgende elementer:
Udvalgte programmer både på 
bestemte tidspunkter og on demand.
  
Der vises en boks med:
De nyeste programmer fra biblioteket.
 
Der vises en boks med:
De mest sete programmer.

Mediehuset København Bideo.dk 
administreres af produktionsselskabet 
Mediehuset København med støtte 
fra Europa-Nævnet i samarbejde med 
Altinget.dk


