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En strålande annorlunda jul..
 
 

Som vanligt i dessa tider är det många
helgdagar, ledigheter och andra saker som
krockar med ambitionerna att avsluta året. Vi är
som vanligt alerta, men kommer ha lägre
bemanning och försöka få ledigt.
Chansa inte med att maila personliga adresser,
du kanske mailar nån på semester utan använd
kanalerna nedan i det gula fältet!
  

Kontaktformulär
  

 

Luciakonsert med Peter Jöback
 
 

Reaktlive producerar musikupplevelser i intim
studiomiljö med toppklass på ljud och bild.
 
Vi på Rack�sh streamar dessa i full HD, med
transkodering till lägre upplösningar för sämre
uppkopplingar och DVR-funktion för att kunna
"spola bakåt" i materialet. 
 
   

Läs mer och köp biljett här!
 

 

 

Kom närmre med streaming 

2020 var året när Streaming exploderade på marknaden. Inte bara videomöten och Net�ix:
Alla sorters online-video.

Vi på Rack�sh har streamat konserter, mässor och möten, gudstjänster, auktioner,
föreläsningar och, tråkigt nog, en väldig massa begravningar.

Vi har också sett hur servrar och webbhotell �yttar hem till Sverige. Frågetecken kring länder,
lagar, var data lagras har gjort Rack�sh till ett starkt val. Delvis för att vi har driften i Sverige,
men också på grund av vår prestanda, redundans och upptid.

Glada Julhälsningar med önskan om ett bättre 2021!
Teamet på Rack�sh & Streamio

 

 

 

https://www.streamio.com/
https://www.rackfish.com/hosting/foretagsinformation-rackfish/kontakta-oss/
https://reaktlive.com/
https://reaktlive.com/


 

Höstens nyheter i Streamio
Under hösten har det släppts massor med
nyheter på Streamio!
 
Exempel på nya funktioner är klippning av filmer,
uppdaterade podcasts, kapitel-stöd i filmer med
mera. Följ länken nedan för demonstrationer av
dessa funktioner!
 
 

  
Videodemo av funktionerna

  

 

Sitebuilder & domän
 
I år kör vi en kampanj, året ut, för alla som
prenumererar på vårt nyhetsbrev. En SE-
domän och hemsidesbyggare med 100%
rabatt första året på my.rack�sh.com.
 
Gäller en gång per kund för paketen "Nystartat"
och "Startup", inklusive SE-domän med
koden: 2SY40YQLD5D2C - avslutas 20201231
   

Julkampanjen
 

 

Förbättrad köhantering
 
 

När man laddar upp en �lm till Streamio är det
�era steg den går igenom innan den går att
publicera.
 
Vi har gjort stora förändringar för att snabba
upp tiden från uppladdning till publicering.
 
Det har gett resultat! Nu blir uppladdning
spelbar snabbare än någonsin tidigare!
 
Anpassning (enkodering) av �lm ingår utan extra
kostnad i Streamio. 
  

Läs här vår nya köhantering
  

 

Anpassade videolösningar
 
 

Rack�sh har en lång rad streaming-tjänster vid
sidan av det välkända Streamio.
 
Tjänster för att bygga in streaming i andra
plattformar via API, länkar mellan städer,
länder och världsdelar och auktionslösningar
med låg fördröjning (ultra-low-latency) visar
vår kapacitet.
 
Vår plattform, byggd för video, gör att vi kan 
tillgodose de �esta behov - berätta gärna om
dina!

  
Möteskalender

 

RACKFISH AB, UPPSALA SLOTT, 752 37 UPPSALA
TELEFONSUPPORT: 018-18 18 00

FÖRSÄLJNING: 08-42 50 18 18
support@rack�sh.com

 

 

 

 

 

 

https://www.streamio.com/streaming/sv/nyhetsbrev-2020-12/
https://www.rackfish.com/hosting/tjanster/webbhotell-delad-hosting/sitebuilder/
https://my.rackfish.com/checkdhttps://my.rackfish.com/?cmd=cart&action=add&id=209
https://my.rackfish.com/checkdhttps://my.rackfish.com/?cmd=cart&action=add&id=209
https://www.streamio.com/streaming/sv/blog/battre-koer-for-enkodering/
https://cal.services/johan.olde/Online-Meeting-with-Johan-Olde/THsyNFavB
https://www.streamio.com/
https://www.streamio.com/
mailto:info@company.com

