
 
 

  
  

 
 
 
 
PRESSRELEASE 30 OKTOBER 2018 
 
EDGEWARE DEMONSTRERAR MOLNOPTIMERAD MJUKVARA 
MED AMAZON WEB SERVICES 
 
Edgeware visar containerbaserad TV origin-mjukvara på Inter BEE 2018 i Japan 
 
Stockholm – 30 oktober, 2018 – Edgeware, meddelar idag att man kommer att 

demonstrera sin molnoptimerade mjukvara på Inter BEE-mässan i Chiba, Japan. Edgewares 

mjukvara kommer att köras som containrar från Amazon Web Services (AWS), och 

förbereder därmed TV-strömmar för störningsfritt tittande och individanpassad reklam. 

   

”Många av våra kunder börjar använda molntjänster, så det är viktigt att vi kan optimera våra 

lösningar för denna typ av installation,” sade Karl Thedéen, VD på Edgeware. “Edgeware är 

ett bra exempel på en ändamålsenlig lösning, som till exempel vår TV-origin, som drar nytta 

av fördelarna med molntjänsterna från AWS. Att visa detta i Japan kommer hjälpa oss att 

utveckla affärsmöjligheter på denna spännande marknad.” 

 

Edgeware kommer att köra originprodukterna TV Content Capture och TV Repackager i 

AWS. Edgewares molnoptimerade mjukvara använder Docker containrar och Kubernetes 

styrsystem och provisionering för att förenkla driften och minska kostnaderna. 

 

”Molnleverantörer som AWS är attraktiva p.g.a. deras flexibilitet och skalbarhet, och 

containrar var ursprungligen designade för denna typen av installation,” sade Johan Bolin, 

Produktchef på Edgeware. ”De tillför även större effektivitet och är enklare att underhålla och 

drifta jämfört med traditionell monolit-baserad mjukvara.”  

 

Inter BEE-mässan äger rum den 14-16 november i Chiba, Japan och är regionens största 

mässa för media- och TV branschen. Edgewares demonstration visas i AWS monter i Hall 6 

/6402. 

 
 
*slut* 
  

https://www.edgeware.tv/


 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
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 
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