
Edgeware’s nya Virtual Channel Creation möjliggör för
broadcasters att skapa skräddarsydda live TV-kanaler för OTT
Stockholm – 2 april, 2019 – Edgeware lanserar idag sin Virtual Channel Creation-lösning som möjliggör för broadcasters att erbjuda
skräddarsydda TV-kanaler och ge en s.k. “lean-back” TV-upplevelse till sina tittare, samt öka värdet på sitt direktsända TV-innehåll.

Den nya Virtual Channel Creation-lösningen kan användas för att skapa alternativa OTT-versioner av linjära kanaler som är anpassade för en
viss typ av publik – såsom sport-fans eller tittare i en viss åldersgrupp eller region.

“Tittare kan bli överväldigade av mängden online-innehåll som finns tillgängligt och önskar ibland en s.k. ’lean-back’ (tillbakalutad) TV-
upplevelse”, säger Johan Bolin, produkt- och teknologichef på Edgeware. “Vår lösning sparar den tid det tar att leta efter intressant TV-
innehåll – något som ibland kallas för ’lean-forward’ (framåtlutat) TV-tittande. Lösningen gör det enkelt för broadcasters att skapa virtuella
kanaler. Till exempel kan man skapa tillfälliga kanaler runt populära direktsända program, som sportevenemang eller musikprogram, och
klippa ihop det tillsammans med annat relevant innehåll för att skapa ett attraktivt kanalerbjudande som kan öka lojaliteten till en broadcaster."

En ny online-studie utförd av YouGov, på uppdrag av Edgeware, visade att 89%* av de vuxna i Storbritannien, USA, Hongkong, Mexiko och
Spanien föredrar att titta på en kanal med innehåll anpassat för deras egna intressen.

Edgewares Virtual Channel Creation-lösning sänker även kostnaderna för att leverera befintliga OTT-kanaler med lokala variationer – såsom
lokala nyhets- och vädersändningar – eftersom man endast behöver koda om och spara det gemensamma TV-innehållet en gång för att
sända varje regions version. Lösningen kan även användas för att hantera restriktioner i distributionsrättigheter genom att sätta in
ersättningsprogram eller en s.k. blackoutlösning, något som stöds även för s.k. time shift-innehåll.

Virtual Channel Stitching baseras på s.k. ”channel stitching” och ”blackout”-teknologi och ingår i Edgewares TV Content Capture och TV
Repackager produkter. Den förbättrar anpassningsmöjligheterna i Edgewares origin-produkter ytterligare, i tillägg till frame-accurate
segmentation för störningsfri personanpassad TV-reklam.

Den nya lösningen kommer för första gången att finnas med i Edgewares och Cavenas monter (SU8624) på 2019 års NAB Show i Las Vegas
den 8-11 april.

* Siffrorna är från YouGov Plc, en internationell data- och analytikergrupp. Det totala urvalet var 6555 vuxna; 1310 från USA, 1011 från
Spanien, 1060 från Mexiko, 1000 från Hongkong och 2174 från Storbritannien. Undersökningen gjordes mellan 28 februari och 15 mars 2019.
Studien utfördes online.

Om Edgeware
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