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En bil byggd för att 
kunna ta dynga
När Skodas nya modell Octavia Scout 
presenterades, gjorde man det med 
buller och bång. I oländig terräng, 
med kraftigt varierande väder kunde 
webbesökare “kasta skit” på bilen 
genom att säga allt som irriterade 
dem. Varje irritationsmoment 
resulterade i torv och gödsel som 
kastades på bilen.

Beroende på hur många kraftuttryck 
man använde, genererades olika 
mängd avfall som sedan sköts på 
bilen.

Kampanjen, producerad 
DDB och B-Reel  var en av de 
krångligare kampanjer vi gjort 
rent tekniskt. Ingen elektricitet 
eller internetanslutning fanns ute i 
skärgården. 

Att streama från avlägsna platser är 
något Rackfish ofta blir tillfrågade 
om. 

3 vädertåliga nätverkskameror som 
kunde konfigureras på avstånd 
sattes upp och med en speciell 
4G-utrustning som tillät oss ha fyra 
samtidiga internetanslutningar i 
form av USB-anslutna 4G-modem, 
kunde vi “dela” på signalen ochsedan 
sätta ihop den igen i vårt datacenter 
innan vidare distribution till 
besökarnas webbläsare 

För mer information läs på:  
rckf.sh/skodascout

www.facebook.com/rackfish
www.twitter.com/rackfish
www.facebook.com/streamio
www.twitter.com/streamio
blog.streamio.com
blogg.streamio.se 

GONE FISHIN’

Snabbare, säkrare webbplatser
Rackfish introducerar en ny produktportfölj som ger din 
webbplats ökad säkerhet och snabbare laddtider! Kort sagt, 
cache:as all statisk information och bilder på din webbplats på 
ett antal olika servrar utspridda över jordklotet, vilket gör att 
webbplatsen laddas snabbare, oavsett var du befinner dig!
Med denna produktportfölj kommer en mängd 
av olika säkerhetsfunktioner. Viktigast är kanske 
CMS Protection, som kontrollerar webbesökare 
som försöker använda “bakdörrar” och andra 
kända buggar i CMS-system såsom Wordpress, 
Joomla, Druppal och Magento. Har du en webb-
plats byggd på någon av dessa plattformar, tycker 
vi du ska ta dig en titt på vår nya produkt. 
De mer avancerade tjänstepaketen tillåter fler 

domäner, mer data som ska bli cache:ad och även 
skyd mot DDoS-attacker oh annat. Om din webb-
plats använder en CMS, har besökare från olika 
delar av världen eller behöver snabbas upp, bör du 
testa vår produkt! Kontakta oss för en gratis tes-
tmånad: vi sätter upp systemet åt dig och ger dig 
värdefull data om din webbplats, dina besökare 
och olika hot. 
Paket från 149 SEK / 15 € / $20 per månad!
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Var en stjärna, om än för en liten stund 
och i Ryssland! Kul videoprojekt! 

rckf.sh/kfcrussia

Bullogram.nu - ge någon en kanelbulle  
och stöd cancerforskningen! 

rckf.sh/bullogram


