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NEP Connect väljer Net Insight för medianätsexpansion till fotbollsarenor i
England
Stockholm – NEP Connect har valt Net Insights mediatransportlösning för sitt nya kontributionsnät för
livesport i England.
NEP Connect är en ledande leverantör av kritiska globala konnektivitetstjänster inom NEP Group. Företaget
expanderar sitt Nimbra-baserade kontributionsnät Anylive® över hela England och kommer, förutom Premier
League-arenorna, att omfatta alla 72 arenor i engelska ligan (EFL). NEP Connects Anylive-nät täcker nu
Englands fyra största fotbollsligor och andra stora arenor för livesport, musik och underhållningsevenemang,
inklusive Wembley och O2.
Medianätet Anylive® baseras på Net Insights Nimbra MSR-plattform på samtliga arenor. Plattformen
garanterar säker överföring med hundraprocentig servicekvalitet. För Championship League används den nya
Media Acceleration-modulen med högkvalitativ överföring och låg fördröjning för JPEG2000-kodad
distansproduktion. På vissa arenor kombineras Nimbra MSR med Nimbra VA för MPEG4-kodad överföring.
Nya Nimbra 1060 med terabit-kapacitet kommer också att utgöra en central del i NEP Connects nät. Anylives
robusta konnektivitet med hög bandbredd möjliggör livesändningar till miljoner tittare på de 72 arenorna.
”Vi har en mycket bra relation med Net Insight på alla nivåer i verksamheten och de är en pålitlig partner,”
säger David Meynell, VD på NEP Connect. ”Stödet från Net Insight har gjort det möjligt att utöka vårt Anylivenätverk med ytterligare 72 arenor och gradvis övergå till centraliserad produktion.”
”Den operationella effektiviteten och användbarheten gör att våra kunder väljer att fortsätta bygga ut sina
kritiska IP-nät för framtiden,” säger Henrik Sund, VD på Net Insight. ”Det är mycket roligt att vi kan stödja
NEP Connect att utöka sin kapacitet med olika IP-lösningar.”
Ordern erhölls och levererades under det andra kvartalet 2019.
För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, henrik.sund@netinsight.net
Om Net Insight
Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. 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 medieindustrin 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.
Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net
Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.
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För mer information, se netinsight.net
Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/
MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight
Om NEP Connect
För mer information, se www.nepgroup.com
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