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PERSBERICHT 
 

 
Glashart Media lanceert TV App voor Android Tablets 

 
 

Hoofddorp 15 mei 2012 
 
Glashart Media lanceert vandaag de Glashart Media TV App voor Android Tablets.  
 
Met de gratis Glashart Media TV App kunnen klanten, waar dan ook, hun Glashart Media settop 
box bedienen en beschikken over een uitgebreide TV gids. Het is ook mogelijk om te zappen en 
herinneringen in te stellen. Klanten met een harddisk recorder kunnen tevens live TV pauzeren en 
op afstand opnames beheren. 
 
 
Alle mogelijkheden van de Glashart Media TV App: 
 
- Meerdere settopboxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer, slaapkamer) 
- Geen gedoe met inloggen, één keer verbinden en klaar 
- Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard'  
- Zie in één oogopslag wat er op TV is en komt 
- Stel uw favoriete kanalen in en bepaal uw eigen volgorde 
- Zappen: stem direct af op het gewenste kanaal vanaf de Android Tablet 
- Blader snel en eenvoudig door de overzichtelijke TV gids 
- Bekijk alle details van en informatie bij een programma 
- Zet herinneringen, zowel op de Android Tablet als op TV 
 
 
Extra functies voor klanten met de harddisk recorder: 
 
- Bekijk de laatste (geplande) opnames 
- Beheer alle (geplande) opnames op uw harddisk recorder 
- Mis niets meer met opnemen op afstand, gewoon vanuit de TV App 
- Laat een opgenomen programma afspelen op TV 
- Pauzeer live TV 
 
 
Met de gratis TV app wil Glashart Media het voor de kijker gemakkelijker maken om op de hoogte 
te blijven van het snel groeiende aanbod programma's. Bovendien helpt de TV App voorkomen dat 
je als kijker een programma mist dat je eigenlijk had willen zien.  
 
Glashart Media streeft er naar om haar klanten een maximale gebruikservaring te bieden op het 
apparaat van hun voorkeur.  
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De TV App voor Android is beschikbaar in de PlayStore voor Tablets met minimaal Android 
3.0 en een (minimaal) schermformaat 1024x768/1280x768/1280x800.  
 
De app is nu te downloaden vanaf de volgende link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stoneroos.ghm.companion 
 
 
Een versie voor iPad's is reeds enige tijd beschikbaar in de Apple AppStore. 
  
Glashart Media zal in de komende tijd nieuwe features blijven ontwikkelen, die waarde toevoegen 
aan de app en het gebruiksgemak optimaliseren. Denk hierbij aan bladeren door het videotheek 
en gemist aanbod, socialmedia integratie en live TV kijken. 
 
 
Over Glashart Media (www.glashartmedia.nl) 
 
Glashart Media is de grootste radio- en televisieaanbieder op glasvezelnetwerken in Nederland en 
levert radio-en televisie diensten via de volgende serviceproviders; XMS, Lijbrandt, Edutel, 
OnsBrabantNet, OnsNetNuenen, OnsNetEindhoven, KickXL, Solcon, Concepts-ICT, Lijbrandt 
Telecom, Tweak, Helden van Nu en Fieber.  
Naast analoge radio- en televisie biedt Glashart Media met name innovatieve interactieve radio- 
en televisiediensten met de hoogste beeldkwaliteit. Glashart Media is een dochteronderneming 
van KPN Telecom. 
 
Over Stoneroos (www.stoneroos.nl) 
 
Stoneroos Interactieve Televisie uit Hilversum tekent voor het functionele en grafische design en 
de ontwikkeling van de Glashart Media TV App voor Android Tablets. 
Stoneroos is actief op het gebied van digitale televisie en heeft de User Interface voor het Glashart 
Media TV-product ontworpen en ontwikkeld. Stoneroos staat voorop in  het design en de bouw van 
TV-applicaties. Ze ontwerpt TV-diensten die geschikt zijn voor alle soorten settopboxen, digitale 
mediaboxen, Connected TV's, iPhones, iPad's en Androidtoestellen. 
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