
 
 

  
  

 
 
 
 
PRESSRELEASE 10 SEPTEMBER 2018 
 
EDGEWARE ERBJUDER CONTAINERBASERAD TV-
LEVERANSPLATTFORM FÖR INSTALLATION I MOLNET 
 
 
Mjukvaruarkitektur baserad på ledande Docker-containrar och Kubernetes styrsystem 
erbjuder en mängd olika installationsmöjligheter för OTT  
 
Stockholm – 10 september, 2018 – Edgeware, ledare inom teknik för distribution av 
internetbaserad TV, annonserar sina första containerbaserade mjukvarulösningar, 
optimerade för publika och privata molnplattformar. Vidare meddelar de planer på att migrera 
resten av sina mjukvarulösningar till Docker-containrar. De första lösningarna att bli 
levererade som containrar är Edgewares unika Originprodukter, TV Content Capture och TV 
Repackager. 
 
”Detta är ett viktigt utvecklingssteg för oss som bolag och för våra kunder,” säger Karl 
Thedéen, Edgewares VD. ”Det lyfter våra mjukvarulösningar till en ny nivå, och våra kunder 
kan fortsätta att dra nytta av vår teknologi fast från molnet. Det ger även Edgeware 
möjligheten att erbjuda sin teknologi i en ’Software as a Service’ (SaaS)-modell. 
  
Edgewares containerbaserade lösning är byggd på välkända implementeringsverktyg såsom 
Docker-containrar och Kubernetes styrnings- och provisioneringssystem för att förenkla den 
operativa miljön samt minska kostnaderna. 
 
”Fördelen med molninstallationer är att de är enkla att anpassa, och containrar är designade 
för molninstallationer”, säger Johan Bolin, VP Products för Edgeware. ”De tillför även 
flexibilitet och effektivitet, är enkla att underhålla och uppgradera och kan integreras med 
molnbaserade head-end-lösningar och processer.” 
 
Containerbaserade versioner av Edgewares mjukvaruprodukter har redan verifierats på 
Googles molnplattform, Google Cloud Platform, och är även redo för installation på 
molnplattformar och standarder som Amazon Web Services och OpenStack. 
  
”Vi använde oss redan av en s.k. ’microservice’-baserad arkitektur i vår mjukvarudesign, och 
vår Originlösning kan dynamiskt anpassa ingest- och egresskapacitet oberoende av 
varandra – något som är speciellt värdefullt för att hantera tillfälliga behov”, tillägger Bolin. 
”Våra nya containerbaserade lösningar gör att våra kunder kan dra fördel av installationer i 
både publika och privata moln.” 
     
De containerbaserade lösningarna kan installeras i kombination med Edgewares egna TV- 
servrar, datacenterinstallationer och standard hårdvara, s.k. COTS. Detta ger kunderna en 
unik möjlighet att blanda plattformar för att både få fördelarna som en molninstallation ger 
tillsammans med distribuerade servrar nära användarna för bästa möjliga tittarupplevelse. 
   
Edgeware kommer att visa sina containerbaserade lösningar tillsammans med andra delar 
av sin TV CDN-teknologi, i monter 14F.20 på IBC2018 i Amsterdam den 14–18 september.  
  
*slut* 

https://www.edgeware.tv/
https://www.edgeware.tv/product/tv-content-capture/
https://www.edgeware.tv/product/tv-repackager/
https://www.edgeware.tv/product/tv-repackager/


 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
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 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 15 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.  
För mer information besök https://www.edgeware.tv 
 
Edgewares mediakontakt:   
Richard Brandon, Chief Marketing Officer 
richard.brandon@edgeware.tv 
 
 
*OTT (Over-the-Top) TV innebär att innehållsägare levererar strömmande TV direkt till tittare via 
internet, istället för över traditionella plattformar som marksändare, satelliter, telekom- eller kabelnät. 
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