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A1 ANVÄNDER EDGEWARES STREAMBUILDER FÖR ATT
ERBJUDA TV PÅ FLERA UPPSPELNINGSENHETER
A1 Telekom Austria Groups nya TV-plattform A1 Xplore använder StreamBuilders avancerade
segmenterings- och paketeringsfunktioner for att kunna erbjuda OTT-TV på flera
uppspelningsenheter

Stockholm –1 september, 2020 – Edgeware meddelar idag att A1 Telekom Austria Group, en
ledande leverantör av digitala kommunikationstjänster i Central- och Östeuropa, har driftsatt
Edgewares avancerade OTT-TV-lösningar för att kunna nå ny publik med sin nya innehålls- och
streamingplattform A1 Xplore TV. Tack vare Edgewares CDN-teknologi för OTT-TV i kombination
med segmenterings- och paketeringsfunktionaliteten hos Edgewares nyligen lanserade StreamBuilder
-plattform, kan A1 nu möta efterfrågan på TV-tittande via flera olika enheter och skärmstorlekar, och
accelerera sitt nya OTT-TV-erbjudande på en marknad med hög konkurrens.
A1 Xplore TV är en innehålls- och streamingplattform för distribution över IPTV- och DVB-C-nätverk,
iOS- och Androidappar, och Google Chromecast som lanserades i mars 2020 på flera Central- och
Östeuropeiska marknader. För att kunna leverera TV-tjänsten till olika TV-plattformar och mobila
enheter med olika skärmstorlekar valde A1 Edgewares StreamBuilder-plattform för dess
ompaketeringsfunktionalitet, vilket möjliggör konvertering av live- och VoD-innehåll ”just-in-time” till de
streaming-format som krävs av olika klienter – Apple (HLS), Android (DASH) och Microsoft (MSS).
Genom att bara lagra en enda kopia av sina videofiler och generera andra format på begäran, kan A1
göra stora besparingar på lagringsutrymme. Detta kompletteras med Edgewares CDN-teknologi för
OTT-TV, som levererar TV-innehållet till de olika klienterna.
“När vi gick från IPTV till OTT, valde vi att utöka partnerskapet med Edgeware som vår leverantör av
CDN-teknologi och ompaketering,” sade Alexander Stock, CTO hos A1. “StreamBuilders breda stöd
för multipla varianter av varje enskilt videoformat gör den till en viktig komponent för hur A1 Xplore TV
levererar sitt TV-innehåll, och i kombination med Edgewares OTT CDN möjliggörs störningsfri
streaming till alla typer av skärmar och lyfter vår position på marknaden.”
“På dagens konkurrensutsatta streamingmarknad, där publiken vill titta på TV ”on-the-go” och på
olika enheter, är vår OTT CDN- och StreamBuilder-plattform viktiga för att kunna erbjuda nästa
generations OTT-TV,” sade Karl Thedéen, VD för Edgeware. “Som en vidareutveckling av vår IPTV
CDN-affär är vi glada över att kunna fortsätta hjälpa A1 Telekom Austria Group att stärka sitt
varumärke i Central- och Östeuropa.”
Läs mer om StreamBuilder här inklusive dess segmenterings- och paketeringsfunktioner. Upptäck hur
StreamBuilder kan hjälpa dig att leverera nästa generations OTT-TV genom att boka en virtuell demo
med Edgewares expert-team. Registrera dig här.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 september 2020 kl. 07:30 CET.
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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 Europa, Asien samt
Nord- och Latinamerika. För mer information besök www.edgeware.tv
A1 – Internet, Telefoni, TV och IT-tjänster från En och samma leverantör
A1 är Österrikes ledande leverantör av kommunikationstjänster, med fler än 5,1 miljoner mobilkunder
och över 2 miljoner fasta accessanslutningar. Kunderna kan dra nytta av ett globalt utbud av tjänster
från en enda leverantör: telefoni, internet, digital kabel-TV, data- och IT-lösningar, operatörstjänster,
och mobila företags- och betalningslösningar. Varumärkena A1, bob, Red Bull MOBILE och Yesss!
står för kvalitet och smarta tjänster. Som ett ansvarstagande företag integrerar A1 sociala och
miljömässiga frågor med sin kärnverksamhet.
A1 Telekom Austria AG är en del av A1 Telekom Austria Group (ATX:TKA) – en ledande leverantör
av digitala kommunikationstjänster inom CEE-regionen med ca 25 miljoner kunder i sju länder.
Telekom Austria Group erbjuder kommunikations-, betalnings- och underhållningstjänster såväl som
integrerade affärslösningar, och 2019 omsatte Telekom Austria Group 4,57 miljarder Euro, varav A1
bidrog med mer än 2,65 miljarder Euro. Med omkring 18 000 anställda och en toppmodern
bredbandsinfrastruktur skapas förutsättningar för digitalt företagande och en digital livsstil som gör
det möjligt för människor, företag och saker att koppla upp sig överallt, närsomhelst. Som en
europeisk enhet inom América Móvil, en av världens största leverantörer av trådlösa tjänster, har
Telekom Austria Group sitt huvudkontor i Wien och tillhandahåller globala lösningar.
För mer information, kontakta:
Livia Dandrea-Böhm, A1 talesperson; mob: +43 664 66 31452
livia.dandrea-boehm@a1.at
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A1 använder Edgewares StreamBuilder för att erbjuda TV på flera uppspelningsenheter
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