Video on demand

”dE DOLDA AVGIFTERNA ÄR UPPRÖRANDE”
Varning – här finns både
fräcka och dolda avgifter
Hometv har en av de mest frustrerande och
störigaste hemsidor vi besökt.
Sidan är dåligt upplagd, det är krångligt
att navigera och att bläddra genom filmerna.
Sökfunktionen är faktiskt helt värdelöst
utformad. De som byggt sidan har valt att
använda sig av en rad mouse over-funktioner
som är både förvirrande och inte fungerar.
Om du klickar på en filmtitel för att se
information kommer den upp som ett popupfönster, men när du stänger fönstret så kommer du inte tillbaka till den plats där du var
tidigare utan kommer till startsidan.
Varken utbud eller filmkvalitet imponerar

Favorit med smarta abonnemang Utländska tjänster

hometv.se

nämnvärt. Ingen av de tio test
titlarna vi listat fanns att hyra, men
det finns några ovanliga och roliga
titlar, som ett helt gäng gamla
Godzilla-filmer.
Dyrt att betala med sms
Bildkvaliteten på filmen är okej,
men ljudet är alldeles för lågt och
undertexterna synkar inte. Du kan
betala med kreditkort, din mobil
eller med en faktura. Det är alltid positivt
med valmöjligheter, men de dolda avgifterna som Hometv tar ut gör det hela upp-

rörande. Betalar du med sms kostar det elva
kronor extra, via faktura nio kronor.

Inte helt oväntat har SF marknadens största
utbud, vi hittar hela sex titlar av de tio på
vår lista. Ett spännande alternativ till den
vanliga dygnshyran av en film är ”Anytimeabonnemanget” där du som medlem får se
tjugofem utvalda filmer hur ofta du vill för
bara 99 kronor i månaden. Minst hälften av
filmerna byts ut till månaden därpå.
Hemsidan är snygg och lättnavigerad.
Det enda stora minuset är att SF, liksom
många konkurrenter, lurar sina kunder med
dolda avgifter. Vid kortbetalning, som i
praktiken är enda sättet att betala, lägger de
på en serviceavgift på fem kronor.
Filmen vi hyr startar omgående och har
utmärkt kvalitet på både ljud och bild.

sf-anytime.com

Många stora medieföretag ligger i startgroparna
för att lansera stora video on demand-tjänster
inom kort. De brittiska jättarna BBC, ITV och
Channel 4 presenterar snart sin gemensamma
tjänst Kangaroo. En annan gigant som snart
lanserar sin tjänst är den amerikanska filmjätten
Warner Bros.
Det finns en uppsjö av internationella video on
demand-tjänster. Här är några exempel:

Vid ett tillfälle låser sig dock filmen när vi
ska lämna tjänsten, men på
det hela taget är uppspelningen bra.

Cinemanow. Utbudet känns inte jättespännande, men priserna är låga. Många filmer finns
att hyra för bara två dollar, cirka 12 kronor. Du kan
även köpa eller prenumerera på film.
www.cinemanow.com

Här kan du
jämföra
sajterna
24H Movies

Cdon

Cinemaone

Film2home

Headweb

Hometv

SF anytime

Adress

www.24hmovies.se

www.cdon.com

www.cinemaone.se

www.film2home.se

www.headweb.com

www.hometv.se

www.sf-anytime.com

Systemkrav

Inga särskilda enligt
hemsidan.

Windows XP, Windows Media
Player 10 eller senare.

Windows 2000, XP eller Vista.
Pentium 4 eller bättre med
mer än 256 MB ram. Windows
Media Player 9.

Windows XP eller Vista,
Windows Media Player 11,
Internet Explorer 6, Flash
Player 8.

VLC Player eller motsvarande
spelare för dvd-film.

700 MHz processorhastighet,
16 MB grafikkort, 128 MB ram,
Internet Explorer 6, Windows
Media Player 9 eller senare,
Flash Player 8.

700 MHz processorhastighet,
16 MB grafikkort, 128 MB ram,
Internet Explorer 6, Windows
Media Player 9 eller senare.

Rekommenderad
bredbandshastighet

2 Mbit/s

2 Mbit/s

Du kan se filmen oavsett
hastighet.

1 Mbit/s

Du kan ladda ned filmen oavsett
hastighet.

2 Mbit/s

Minst 512 kbit/s

Kategorier

Action, barn/tecknat, drama,
dokumentär, komedi, thriller,
skräck.

Action, barn, dokumentär,
drama, komedi, krig, romantik,
skräck, svenska filmer, thriller,
äventyr, tv-serier, sport,
vuxenfilm.

Action, animerat, dokumentär,
drama, komedi, musikal,
skräck, thriller, erotik.

Action, barn, drama, familj,
komedi, rysare, thriller, sci-fi,
äventyr, dokumentär, sport,
erotik, musik, krig, western
med flera.

Dokumentär, sport, drama,
thriller, krig, komedi, historia,
action, musik med flera.

Action, barn/familj, drama,
manga/animerat, komedi,
äventyr, sci-fi/skräck, thriller,
klassiker, erotik.

Action, drama, komedi, barn,
svenskt, thriller, dokumentär,
kult, manga, vuxet med flera.

Antal filmer

Cirka 300

Cirka 1 500

Cirka 250

Cirka 1000 att hyra,
cirka 800 att köpa

Cirka 650

Cirka 550

Cirka 1 700

Antal titlar från vår
lista i utbudet

Inga

4

Inga

5 (hyr)/6 (köp).

1

Inga

6

Övriga tjänster

Inga

Sportsändningar live.

Erbjuder 5 filmer helt gratis.

Inga

Inga

Inga

Abonnemang, erbjudanden.

Obligatoriskt
medlemskap

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Betalningssätt

Kort, sms, telefon.

Kort, presentkort.

Kort, sms, presentkort.

Kort, värdekod.

Kort

Kort, sms, faktura.

Pris ny film

25 kronor

45 kronor

35 kronor

39 kronor

79-99 kronor för köp

39 kronor

Dolda avgifter

Ja, 5 kronor oavsett betalsätt.

Nej

Ja, 6 kronor om du betalar
med sms.

Nej

Nej

Support

Via mejl.

Via mejl eller formulär på
hemsidan.

Via formulär på hemsidan.

Telefonkundtjänst.

Låga priser.

Stort utbud, snygg och
funktionell hemsida med
bra guider.

Låga priser, bra tekniskt.

Dolda avgifter, svagt
filmutbud.

Bara mejlsupport.

Litet utbud, tråkig hemsida.

Billigast

M insta utbudet

Dyrast
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Kort, presentkort.

Högst avgifter45 kronor

Ja, 11 kronor extra med sms,
9 kronor extra med faktura.

Ja, 5 kronor vid kortbetalning.

Via mejl eller telefon.

Via formulär på hemsidan
eller mejl.

Via mejl eller telefon.

Telefonsupport, bra utbud.

Utmärkt filmkvalitet,
telefonsupport.

En del udda titlar.

Stort utbud, telefonsupport,
bra hjälpguider.

Filmen hackade och låste sig,
för dyrt att ladda ned film.

För dyrt, upprepade fel på
hemsidan.

Krånglig och jobbig hemsida,
dolda avgifter.

Dolda avgifter.

Betyg
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Störst utbud

Cirkapris: Alla priser i tabellen är inklusive moms.

Psst! Du hittar fler tester på pcforalla.se/tester

Movieflix. En medlemstjänst där du för tio
pund i månaden, cirka 120 kronor, kan ladda ned
över 4 000 filmer. Du kan också bli medlem gratis
men då är utbudet av filmer väldigt begränsat.
Movieflix har framförallt äldre, udda film.
www1.movieflix.com/index.php
Amazon Unbox. På Amazon Unbox kostar det
runt fyra dollar, cirka 24 kronor, att hyra en ny film.
Utbudet är gigantiskt med över 10 000 filmer och
tv-shower tillgängliga för uthyrning eller köp. En
lite speciell sökfunktion är att du kan söka efter
producent, exempelvis alla filmer från 20th Century Fox. www.amazon.com/b/?&node=16261631

Så gjorde vi testet
Vi testade att hyra eller köpa minst en film av de
sju svenska tjänster som använder sig av video on
demand-teknik. Vi bedömde tjänsten utifrån hur
lättmanövrerad hemsidan var, vilken kvalitet det
var på filmen samt priset för den valda tjänsten.
I de fall vi hyrde en film tittade vi på filen vid
minst två tillfällen för att se om det skett några
förändringar i kvaliteten.
Förutom att bedöma tjänstens utbud generellt
valde vi även ut tio populära och aktuella titlar och
såg om dessa fanns att hyra eller köpa. Filmerna
var Råttatouille, Bourne Ultimatum, Harry Potter
och Fenixordern, Sicko, Berätta inte för någon, This
is England, Inland Empire, The Kingdom, 2 dagar i
Paris och Stardust. Urvalet gjordes i slutet av
februari.
Vi tog också hänsyn till hur lätt eller krångligt det
var att komma igång med tjänsten och med vilken
hastighet uppladdningen skedde.
I det här testet provade vi bara de tjänster som
erbjöd långfilmer till uthyrning eller nedladdning,
alltså de tjänster som liknar en traditionell
videobutik.
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