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Net Insight vinner betydande order för stor
sportliga i Nordamerika

Stockholm – En stor sportliga har tecknat ett avtal med Net Insight för ett nytt högkvalitativt
medianät.

Det nya 100G IP medianätet är utformat för att möta den högsta kvaliteten och säkerheten som 
krävs av dagens mest exklusiva livesportsändningar. Nätet är mycket flexibelt och erbjuder 
stöd för framtida distans- och distribuerade produktionsmiljöer.

”Vi är stolta över att bli utvalda av en av de ledande sportligorna i världen. Net Insight har över 
20 års erfarenhet av att bygga affärskritiska medianät med de mediaprocesseringsfunktioner 
som krävs för de nya liveproduktionsflödena,” säger Ulrik Rohne, VP Media Networks på Net 
Insight. ”Mediaindustrin är mitt i en spännande omvandling som kommer leda till nya och bättre 
livemediaupplevelser för tittare över hela världen.”

Ordervärdet är runt 2,5 MUSD och inkluderar produkter, professionella tjänster och ett femårigt 
supportkontrakt.

För mer information, kontakta:
Ulrik Rohne, VP Media Networks på Net Insight AB, 08-685 0400, ulrik.rohne@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års 
erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande 
kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör 
sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett 
geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om 
branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare 
att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight 
drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.
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https://www.netinsight.net


Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i 
över 70 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-05-15 08:45 CEST.
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