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EDGEWARES STREAMPILOT I LIVETRAFIK HOS TV 2 SUMO
Edgewares kontrollplattform för multi-CDN körs nu hos TV 2 Sumo, Norges ledande 
kommersiella streaming-TV-tjänst

Stockholm – 1 juli, 2020 –  meddelar idag att företagets molnbaserade kontrollplattform Edgeware
för leverans av streamingvideo via multipla CDN, , körs i livetrafik hos TV 2 Sumo, Norges StreamPilot
ledande kommersiella streaming-TV-tjänst. Detta följer en lyckad testperiod hos TV 2 Sumo, samt 
tester hos andra kunder. 

StreamPilot gör det möjligt att flytta, modifiera samt även avsluta streaming-leveransen under en 
pågående session för att optimera den upplevda kvaliteten (QoE), vilket ger programföretag och 
innehållsleverantörer kontroll över sin TV-distribution när denna sker från multipla CDNer. Tack vare 
StreamPilots strategiska placering i kontrollplanet, mellan CDNet och klienten, är den helt oberoende 
av dessa två, och gör det möjligt att mäta, styra och få visibilitet i distributionen i realtid. Den 
molnbaserade tjänsten har testats av TV 2 Sumo med gott resultat. TV 2 Sumo kommer nu att 
fortsätta utvärdera andra tjänster inom StreamPilot-plattformen för att ytterligare förbättra sin TV-
distribution.

”Allteftersom fler TV-leverantörer och operatörer flyttar sin teknologi till molnet, kommer möjligheten 
att snabbt testa och lägga till nya funktioner – och därmed använda analys av data och algoritmer för 
maskininlärning – påverka deras möjligheter att styra och förbättra sina tjänster,” sade Kalle 
Henriksson, Edgeware-grundare och produktchef för StreamPilot. ”Edgeware har bred erfarenhet av 
att bygga leveranskritiska system för streaming och nät-kontroll och att arbeta med TV 2 Sumo har 
lyft fram detta. Vi är stolta över att bli valda av en av Europas ledande leverantörer av OTT-TV och 
breddar därmed vår erfarenhet av leveranskritiska system till molnet. Det har varit ett privilegium att 
få arbeta med ett team med sådan erfarenhet och teknisk kompetens som våra vänner på TV 2 Sumo 
har.”

StreamPilots nyligen lanserade -funktionalitet ger automatiserad optimering av QoE och en AutoPilot
samlad presentation av sessionsdata från multipla CDNer. StreamPilot säljs som en SaaS-lösning.

För att få en virtuell demo av StreamPilot, registrera dig .här

Detta avtal är strategiskt viktigt för Edgeware men kommer inte att materiellt påverka resultatet 2020.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
1 juli 2020 kl. 07:30 CET.
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Om Edgeware
Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution 
av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger 
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fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har 
mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt 
Nord- och Latinamerika. För mer information besök  www.edgeware.tv
 
Om TV 2
TV 2 är Norges största kommersiella tv-kanal, och en del av mediehuset TV 2 som står bakom en rad 
etablerade varumärken såsom TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 och 2, 
TV 2 Sumo, TV2.no och TV 2 Skole.
 
TV 2 är en del av Egmont, en av Nordens största mediekoncerner med 6600 anställda och aktivitet i 
30 länder. TV 2s ägare Egmont är en stiftelse, som varje år delar ut över 100 miljoner NOK till ett 
bättre liv för barn och unga. Egmont står bakom mer än 700 magasin, förlag, Klikk.no, Nordisk Film, 
biodrift, samt flera delägda företag.
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