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Digital Vision får order på bildbehandlingssystem 
från The Television Set Group  

 
 
Stockholm, Sweden – 23 februari, 2007 – Digital Vision, en ledande leverantör av avancerade 
bildförbättringssystem specialiserade på bearbetning av film- och videomaterial, meddelar  
idag att Londonbaserade The Television Set Group har köpt ett Film Master bildbehandlingssystem till 
sin slutbearbetningsanläggning Arena P3 för HD (High Definition)-bearbetning av framförallt 
dokumentärfilmer. 
 
The Television Set Group utvärderade olika bildbehandlingsprodukter för att snabba upp 
bearbetningsprocessen och därmed kunna erbjuda mer konkurrenskraftiga priser med bibehållen hög 
kvalitet. 
 
Terry Bettles, vd på The Television Set Group säger: “Film Master utmärkte sig genom att vara det 
mest ergonomiska, intuitiva and mest användbara systemet för oss och vi krävde dessutom ett 
system som våra ljussättare snabbt kunde lära sig att hantera. Vidare imponerade Digital Visions 
support genom att genast respondera på frågeställningar under integrationen med våra befintliga 
system.”  
 
Lars Taflin, vd på Digital Vision säger: ”Denna order visar att vårt filbaserade system Film Master är 
lösningen för att uppfylla de nya och framtida kraven från produktionsbolagen inom TV-industrin”.  
 
Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för 
överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av 
företag inom slutbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är 
ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.  
 
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda 
dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget 
upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat 
på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.  

Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive 
företag. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lars Taflin, E-mail: lars.taflin@digitalvision.se, mobil: +46 733 678 213  

Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna  
Hemsida: www.digitalvision.se 


