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KFC Ryssland lanserar 
burgare med Rackfish
 I början av året lanserades en ny 
hamburgare på KFC i Ryssland. 
Det firades med en hejdundrande 
kampanj, signerad PerfectFools. 
Här finns information om 
kampanjen:  rckf.sh/kfc-russia

GONE FISHIN’

KRAV ställer krav på 
hosting
KRAV är en orsak till att svenska 
konsumenter ofta ser tomma 
varuhyllor när de köper ägg eller 
andra KRAV-märkta varor. Man 
har lyckats med att få 98% av 
befolkningen i Sverige att känna 
igen varumärket. Det kan vara en 
av anledningarna till att svenskarna 
går mot en allt mer organisk livsstil. 
Sedan 2012, har försäljningen av 
organiska äpplen ökat med hela 
500% enligt Dagens Nyheter.

Rackfish är stolta att hosta sajten, 
som dessutom är producerad 
av Phosworks Digital Ideas. 
Sajten är byggd på Drupal på vår 
specialbyggda plattform för Drupal-
hosting. Mer information på  
www.krav.se. 

Världens största mekaniska spel!
Minns du det mest populära spelet på marknader när du var ung? Förmod-
ligen rörde det sig om “klo”-spelet.  Tillsammans med Coda Collective, satte 
Rackfish upp ett par nätverkskameror över en gigantisk travers med en klo, 
där man som användare kan - med en del skicklighet och mycket tur - plocka 
ut ett paket som innehåller ett fint pris. Kampanjen är anförd av arbetsgivaror-
ganisationen Teknikföretagen. 

De senaste åren har Sverige sett en minskning av stu-
denter som söker industriteknik-inriktade utbildningar.  
Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen vill ändra på 
det. Tillsammans med sin byrå, Sverige AB, anlitade man 
Coda Collective - specialister påatt integrerea hård- och 
mjukvara för att göra något åt det.  Coda Collective satte 
ihop en gigantisk variant av det gamla spelet “klon”.

Användare ansluter till webbsidan och efter ett par frågor 
får man komma att styra den här klon. 4 knapptryck får 
man på sig innan klon sänker sig över ett paket, som kan 

innehålla allt från en avancerad spelkonsol till skidor eller 
biobiljetter. 

Utrustningen styrs av en Raspberry PI-dator som styr 
traversen och klon.  För att hjälpa användaren, finns två 
Axis nätverkskameror på plats som Rackfish satt upp. 
Streamingen sköts av Streamio som ser till att fördröjnin-
gen blir minimal, så att användarna känner att de styr 
utrutstningen i realtid.  

Vi har skrivit mer om case:t på rckf.sh/storklon.
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FÖLJ OSS PÅ:  
FACEBOOK.COM/RACKFISH
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WWW.RACKFISH.COM

NYA ALLMÄNNA VILLKOR! 
 WWW.RACKFISH.COM/LEGAL


