
GONE FISHIN’

Streamio Live nu 
tillgänglig överallt!
Vi har nöjet att presentera en 
utveckling av vår streamingtjänst 
som ger användaren möjlighet att 
strömma media direkt, vilket kan 
passa för olika live-evenemang, 
sportevenemang eller liknande. 
Streamio Live heter tjänsten. 

Streamio Live bygger på Rackfish 
plattform för livestreaming och är 
mycket konkurrenskraftigt prissatt 
som Streamio Premium. Ett live-
paket kostar från 990 kronor per 
månad och inkluderar hela 500 GB. 
För kunder med mer behov finns 

tilläggspaket för mer bandbredd, 
extrafunktioner såsom inspelning 
och möjlighet för besökaren att 
spola framåt, bakåt, pausa och gå 
tillbaks till live, samt naturligtvis 
Rackfish Managed services och 
SLA för kunder med behov av 
specialanpassningar samt dygnet 
runt övervakning med åtgärd. 

För bolagsstämmor, kommun-
fullmäktige och andra möten 
erbjuder vi även Cloudbox, en 
spelare som gör det möjligt att 
visa synkroniserade powerpoints, 
agendor och hantera votering.

Kontakta oss för mer information 
om live och video på nätet!

Live-streaming med nätverkskameror
En typ av projekt som lätt blir en utmaning för en byrå är live-
streamingprojekt som kräver en lång rad olika kompetenser. 
De flesta byråer håller sig inte med kamerateam, eftersom 
projekt som involverar nätverkskameror inte sker så ofta, 
samt att utrustningen är dyr och måste hållas uppdaterad. 

När man arbetar med en kampanj som involverar nät-
verkskameror, finns det många saker man måste tänka på. 
Det första är att förhandsplanering är av yttersta vikt. 
Vanligen finns inte tid eller resurser att lösa problem när 
man väl är på plats. Alla aspekter av kampanjen måste 
tas i beaktning - hur många besökare man förväntar sig, 
bredbandsuppkoppling, hastighet, vilka sorters kameror 
som ska användas och till och med klimat (i den mån 
man använder kameror utomhus). Detta gäller speciellt 
om kampanjen ska köras under en kort period (några 
timmar - några dagar).  Kampanjer som sträcker sig över 

flera månader är mer flexibla på det sättet. Oavsett det, 
är planering otroligt viktigt. Det är lite man kan göra 
när man, 2 dagar innan lansering märker att en vital del 
saknas. Om man förhandsplanerar och har reservplaner, 
finns det inget som säger att ett projekt kommer att 
misslyckas. Det finns inga sådana här projekt som fungerar 
100% utan problem, men med planering kan man hantera 
problemen. Detta är meningen med denna korta artikel. 
Planera i förväg för att undvika problem.  

Läs mer på www.rackfish.com/category/news
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STREAMIO I TURKIET!  
BLOGG.STREAMIO.SERACKFISH.COM/DOMESTOS-LONDON/

LÄS VÅRA UPPDATERADE AVTAL!
WWW.RACKFISH.COM/LEGAL


