
 
 

  
  

 
 
 
 
PRESSRELEASE 9 NOVEMBER 2018 
 
TELEVISA UTÖKAR SITT TV CDN MED EDGEWARES LÖSNING 
 
Mexikos största kabel-TV-operatör migrerar tittare över på ny plattform och erbjuder time 
shift-funktionalitet  
 
Stockholm – 9 november 2018 – Edgeware meddelar idag att Televisa, Mexikos största 
kabel-TV-operatör, kommer att expandera sitt nuvarande TV CDN för att öka kapaciteten 
samt erbjuda ny time shift-funktionalitet. De nya time shift-funktionerna, som gör det möjligt 
att pausa och spola tillbaka upp till tre timmars TV-innehåll, kommer installeras till mer än 
femhundratusen prenumeranter på 100 kanaler. Expansionen innebär även att Televisas Izzi 
TV-tittare kan migreras över från en äldre plattform och därmed få tillgång till de nya 
funktionerna. 
 
“Våra tittare förväntar sig bästa möjliga TV-tjänst,” säger Carlos Eduardo Romero, Video and 
Hubs Director på Izzi. “Att ha bekvämligheten och flexibiliteten som det innebär att pausa och 
spola tillbaka direktsänd TV är ytterligare exempel på hur webb-TV har passerat traditionell 
TV och levererar en mer engagerande tittarupplevelse.”  
 
Televisa har installerat nya TV-servrar från Edgeware för att öka kapaciteten samtidigt som 
den nya time shift-funktionaliteten även kommer vara tillgänglig på redan installerade servrar 
i Televisas nät. Man kommer använda servrarnas cacheminne som en cirkulärbuffer för att 
spara många kanalers TV-program. 
 
”Vi är mycket nöjda med att fortsätta och utöka vårt samarbete med en av Mexikos största 
TV-leverantörer,” säger Karl Thedéen, VD på Edgeware. “Detta projektet är ytterligare ett 
exempel på att våra befintliga kunder fortsätter att förbättra sina webb-TV-tjänster, lägga till 
mer kapacitet samt förbättra sina tittares TV-upplevelser.”  
 
Televisas nya system blev levererat och implementerat under tredje kvartalet 2018. 
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Om Televisa 
Televisa är ett ledande mediabolag i den spansktalande delen av världen, en viktig kabel-TV-
operatör, samt en satellit-TV-operatör för ledande direkt-till-hemmet betal-TV i Mexiko. 
Televisa distribuerar sitt egenproducerade TV-innehåll via flertalet broadcast-kanaler i 
Mexiko och i över 50 länder genom 26 betal-TV-varumärken och TV-nät, kabel-TV-
operatörer och OTT-tjänster. I USA distribueras Televisas audiovisuella innehåll genom 
Univision Communications Inc. ("Univision"), som är det ledande mediabolaget för den 
spansktalande marknaden. Univision sänder Televisas audiovisuella innehåll på flertalet 
plattformar mot royalty. I tillägg har Televisa aktier och teckningsoptioner som vid exekvering 
skulle utgöra ca 36% av det fullt utspädda egna kapitalet i Univision Holdings Inc, det 
kontrollerande bolaget.  
 
Televisas kabel-TV-erbjudande innehåller integrerade tjänster, såsom video, höghastighets-
internet och telefonitjänster till hushåll och affärskunder samt driftstjänster till nationella och 
internationella ”carriers” genom fem s.k. MSOs (Multiple System Operators) i Mexiko. 
Televisa är majoritetsägare i Sky, en ledande satellit-TV-operatör för direkt-till-hemmet betal-
TV-system i Mexiko som även agerar i Dominikanska Republiken samt Centralamerika. 
Televisa har även ägande inom publicering och distribuering av tidsskrifter, radioproduktion 
och distribuering, professionella sport- och liveevenemang, filmproduktion och distribution 
samt spel.  
 
 
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 11 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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