
GONE FISHIN’

Streamio Live nu 
tillgängligt 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, 
kommunfullmäktige 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!

Nya enkoderingskluster!
Ett av stegen som måste tas innan videoklipp blir tillgängliga på Streamio är 
enkodering. Första steget är att ladda upp filmen till våra servrar, efter det 
enkoderas videoklippet, vilket innebär att servern gör klippet tillgängligt 
för olika plattformar, såsom datorer och mobilt. Detta steg kräver en hel del 
processorkapacitet och när det gäller att enkodera många klipp, betyder det 
att kön kan bli lång.

Förra veckan lanserade vi en ny enkoderingskluster, base-
rad på Rackfish “managed servers”. Efter mycket tester av 
detta system - kört parallellt med Streamios ursprungliga 
enkodering - har vi nu officiellt lanserat systemet.

Detta gör att du som Streamiokund kan få dina 
videoklipp tillgängliga mycket snabbare än tidigare. 
Hastighetsökningen på enskilda videoklipp är på mellan 
57%-82% enligt våra tester. 

När man laddar upp multipla videoklipp är ökningen än 

mer markant, då vi har mer kraft för parallella processer 
och noder som blir lediga mycket snabbare. Den totala 
ökningen är på 183%, vilket ger dig dina videoklipp snab-
bare än någonsin tidigare.

Prova att ladda upp ett vieoklipp till vårt nya enko-
deringscluster idag på Streamio OVP (online video 
plattform)!

För mer information om Rackfish, var vänlig besök  
www.rackfish.com
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FÖLJ OSS PÅ: 
FACEBOOK.COM/STREAMIO

STREAMIO I TURKIET! 
BLOGG.STREAMIO.SE

NYA ALLMÄNNA VILLKOR! 
WWW.RACKFISH.COM/LEGAL


