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Bambuser och Net Insight ingår partnerskap  
kring remote production 

 

Stockholm, IBC 2018 (monter 1.B40) – Bambuser tillkännager idag att de ingår            
partnerskap med Net Insight, ledande leverantör av streaming, transport och          
resursplanering inom TV och media. Tillsammans med Bambuser kommer Net Insight           
att erbjuda en remote production-lösning, där mobila enheter och TV-kameror för           
professionellt bruk kan kombineras för att skapa enkla, sömlösa och          
kostnadseffektiva liveproduktioner. 

Genom att kombinera Net Insights ledande plattform för kontribution över internet, Nimbra            
VA, med Bambusers mobila live streaming-plattform sjunker kostnaden för direktsända          
events drastiskt. Den kostnadseffektiva lösningen öppnar upp nya möjligheter för          
livesändningar och för nya typer av innehåll som ska skapas och distribueras. 
 
”Associated Press (AP) ser fram emot att använda den nya lösningen för att livesända stora               
nyhets-, sport och underhållningsevenemang sömlöst, tillförlitligt och kostnadseffektivt med         
olika kameror, oavsett om innehållet filmas med en mobilkamera eller en professionell            
videokamera”, säger Sandy Macintyre, VP News på Associated Press. ”Genom att           
sammanföra Net Insights och Bambusers teknologier, erbjuds nyhetsorganisationer en         
ekonomiskt lönsam möjlighet att ge sina tittare fler vinklar på berättelserna som formar vårt              
århundrande.” Associated Press (AP) är en investerare i och även kund hos Bambuser. 
 
”Att kombinera fast och mobil kontribution är nyckeln till bättre produktioner och att samtidigt              
sänka den operativa komplexiteten,” säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
”Samarbetet visar hur modern kontributionsteknologi inom Nimbra-familjen, tillsammans med         
Bambusers produktions- och streamingplattform, kan underlätta en mångfacetterad        
produktion av livenyheter och breddar vårt remote production-erbjudande,” säger Henrik          
Sund, tf vd på Net Insight. 
 
Net Insights och Bambusers gemensamma lösning kommer att presenteras på IBC i Net 
Insights monter 1.B40 i Amsterdam den 14-18 september. 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra             
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.       
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande        
den 6 september klockan 10:30. 
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E-mail: fredrik@ramadvisor.se 
 
Jesper Funck, COO/CPO 
Mobil: +46 (0) 703 430 200 
E-mail: jesper@bambuser.com 
 
eller besök: bambuser.com/ir 
 
Om Bambuser AB 
Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan           
2007 har Bolaget utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det            
möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet.  
 
Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera            
om oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter producerades videos via           
Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska              
våren. Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren                
nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews            
etc.  
 
Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större              
spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland          
kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet, NRK, och Vinculums. 
 
Om Net Insight 
För mer information, vänligen besök: netinsight.net  
 
Kontaktinformation 
Henrik Sund, tillförordnad VD Net Insight AB 
Mobil: +46 (0) 8 685 0400 
Email: henrik.sund@netinsight.net 
 
Om Associated Press  
För mer information, vänligen besök: www.ap.org/en-gb 
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