
O AstroTV é o middleware brasileiro compatível com a especificação Ginga que 
oferece interatividade plena, recursos de programação estendida e portabilidade. É 

uma solução que pode ser embarcada em receptores fixos (set-top boxes), 
dispositivos portáteis e em televisores digitais. 

O middleware pode ser licenciado em conjunto com módulos que expandem sua 
capacidade, reduzindo custos para os fabricantes que queiram ter uma plataforma 

completa de entretenimento numa única solução de software.

Mais do que um middleware
Uma plataforma completa de entretenimento para TV



Permite o controle do receptor através de uma interface 
de uso baseada em Ginga. Atende desde as funções 
básicas, como sintonia automática e manual, closed 
caption e configurações, até as mais avançadas, como 
EPG, Media Player e PVR.

Módulo Zapper

Permite ao usuário instalar aplicativos Ginga disponíveis em 
uma loja através da Internet. Permite múltiplas contas num 
mesmo receptor e criação de grupos de aplicativos.

Possibilita a entrega de conteúdo personalizado de vídeo 
via Internet diretamente na TV conectada, com a vantagem 
de ser sob demanda, ou seja, o usuário escolhe o que quer 
assistir e quando.

MóduloOTT TV

Solução harmonizada de entrega de conteúdo interativo via 
sinal de radiodifusão e via Internet. Emissoras têm controle 
total do conteúdo que estarão disponibilizando para seus 
telespectadores. Usuários podem ter o melhor conteúdo da 
Internet em suas TVs.

Módulo
Integrated Broadcast & Broadband

Módulo que adiciona o protocolo “Magic” ao receptor. 
Esse protocolo permite que um aplicativo instalado em 
tablets ou smartphones detecte quando uma emissora 
está transmitindo conteúdo interativo para segunda tela 
e o apresente ao usuário.

Basta que o receptor e o dispositivo portátil estejam 
conectados à mesma rede local.

Módulo Segunda Tela

Conteúdo multimídia transmitido via sinal de TV que pode 
ser armazenado na memória do receptor, permitindo que 
o usuário visualize esse conteúdo sob demanda, sem 
necessidade de conexão à Internet.

Módulo Push VOD

www.mirakulo.com.br

Módulo Loja de Aplicativos
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