
 

 

 

Kinesiska filmproducenter väljer Nucoda Film Master 

 

Stockholm den 20 april 2011 

Digital Vision AB, som den 14 april slogs samman med Linköpingsbaserade Image Systems 

AB och i och med bolagsstämman den 5 maj tar namnet Image System för hela koncernen, 

meddelar idag att två kinesiska filmproducenter har köpt ett Nucoda Film Master system 

vardera. 

Nucoda Film Master är bolagets flaggskeppsprodukt och används för färgsättning och 

slutbearbetning av spel- och reklamfilm. Filmer som bearbetats i Nucoda Film Master 

inkluderar bland annat Toy Story 3, Narnia 3 och danska Oscarsbelönade Hämnden. 

”Vi är mycket stolta över att flytta fram våra positioner på den Kinesiska marknaden. Vi har 

en stark återförsäljare i Kina som känner marknaden väl och har på djupet förkovrat sig i 

våra lösningar och känner till alla dess fördelar, vilket givetvis gynnar försäljningen”, säger 

Mikael Jacobsson Vd på Digital Vision/Image Systems.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Mikael Jacobsson, telefon 0706-47 58 10, e-post mikael.jacobsson@imagesystems.se   

Om Digital Vision / Image Systems 

Image Systems AB och Digital Vision AB går samman för att skapa ett nytt företag under Image Systems varumärke, 

specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och lösningar för rörelseanalys. Koncernen består av det svenska 

moderbolaget med kontor i Stockholm och Linköping samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och 

Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong. 

Bolagets systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett 

globalt nätverk av kvalificerade distributörer. Produktlinjerna Nucoda och Phoenix för bildbehandling och restaurering och 

Golden Eyelinjen av filmskannrar tillhandahåller innovativa verktyg för att skapa och bemästra media i HD, 2K/4K samt 

stereoskopisk 3D. Mjukvaruplattform TEMA erbjuder en rad användarvänliga lösningar inom höghastighetsrörelseanalys för 

bilindustrin och andra industriella test- och designprogram. TrackEye programvaran och Golden Eye skannrarna tillhandahåller 

lösningar inom bildanalys för militär spaning och testning. Mer information finns på www.imagesystems.tv. 

 


