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Digital Vision AB, som i dagarna slås samman med Linköpingsbaserade Image 

Systems AB och därmed tar namnet Image System för hela koncernen, meddelar 

idag att Stockholmsbaserade Riviera har köpt och installerat ett Nucoda Fuse system. 

 

Riviera är en fullservice studio för musik, ljud och slutbearbetning av film, reklamfilm 

och TV. Företaget installerade sitt Nucoda system i december i fjol och har sedan 

dess bearbetat och ljussatt ett antal reklamfilmer samt Arne Dahl, en 10x 90 minuters 

serie som kommer att som kommer att sändas i SVT och tyska ZDF senare i år. 

 

Den första av de fem Arne Dahl filmerna (som går i två episoder per styck) heter, 

precis som boken: "Misterioso" och har producerats av Filmlance International och 

ljussatts av Ola Bäccman på Riviera. Bäccman kommer också att ljussätta de andra 

episoderna under våren. 

 

”Vi är mycket glada att Riviera valt Nucoda Fuse systemet och gläds med deras 

framgångar”, säger Mikael Jacobsson, nytillträdd VD för sammanslagna Digital 

Vision/Image Systems. ”Nucoda Fuse, som visas för den amerikanska marknaden 

här på den stora branschmässan NAB i Las Vegas vilken pågår tom idag torsdag, 

röner stor uppmärksamhet här i USA för sin mycket konkurrenskraftiga 

pris/prestanda”, avslutar Jacobsson.  

 

Sedan Nucoda Fusesystemet lanserades i somras har det installerats hos ett antal 

kunder såsom The Mill i London, Kodak Cinelabs och Mar Film Lab i Grekland m fl. 

 

 

(forts.) 



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 rörelse lösningar analys. 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. 

 

  

 


