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WEBB-TV FRÅN A TILL Ö

S W E D E N  N O R W AY  D E N M A R K  F I N L A N D  S PA I N

KOM IGÅNG MED DITT WEBB-TV-PROJEKT

Få värdefull kunskap och goda råd om allt från teknik och 
drift till innehåll och organisation.
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Ett exempel på varför YouTube inte alltid är det optimala kan 

du se på skärmdumpen nedan. Den visar ett videoklipp på 

fibernät jämfört med kopparnät. Det relaterade klippet som 

YouTube automatiskt tar fram handlar tyvärr om hur man 

bygger kopparrörsbomber.

Det finns en hel rad andra kostnadsfria system för webb-

TV-lösningar. Dessa har gemensamt:

Du bör behandla valet av webb-TV-plattform på samma sätt 

som du väljer teknisk plattform för bolagets hemsida. Det 

finns bra kostnadsfria alternativ, men de måste vägas mot 

behov av att kontrollera plattformen och innehållet, support 

från leverantören och krav på tillgänglighet och kapacitet.

Ju mer integrerad video är i din kommunikation, desto 

större är sannolikheten att du behöver en professionell 

plattform.

WEBB-TV = PLATTFORM FÖR HANTERING AV 
ONLINEVIDEO
I följande dokument kommer begreppet webb-tv att inne-

bära en plattform:

VARFÖR INTE BARA ANVÄNDA YOUTUBE?
Googles YouTube har varit en avgörande faktor för använd-

ningen av video på Internet. Denna kostnadsfria tjänst har 

inneburit att enorma mängder innehåll laddas upp på You-

Tube varje minut.

Användning av YouTube kan vara en bra lösning om du vill 

ladda upp enstaka videoklipp till Internet eller om du vill ha 

viral marknadsföring av dina webb-TV-klipp. Många företag 

och organisationer använder det i kombination med att ha 

sin egen webb-TV-lösning. Men du bör vara medveten om 

vissa viktiga begränsningar för användning av YouTube:

... du förlorar rättigheterna till innehållet

... du kan inte styra kvaliteten på streamingen

... du förlorar kontrollen över de sammanhang i vilka 

dina videoklipp kan användas, d.v.s. relaterade 

videoklipp

... du har inte samma möjlighet att länka metadata 

som med en webb-TV-plattform

... YouTube kommer att sätta in annonser i dina 

videoklipp

... om du klickar någonstans i videon kommer du att 

skickas från din egen webbplats till YouTube

... det finns ingen garanti för den tekniska kapaciteten 

- dvs., du kan inte kontrollera antalet användare och 

riskerar att video- och ljudkvaliteten är dålig

... begränsningar i fri distribution och lagring

... det finns ingen support om problem uppstår

VAD ÄR WEBB-TV?
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... för hantering av video på webbplatser, intranät, e-

tidningar, bloggar och mobila plattformar

... bestående av ett backend, där redaktörer kan 

ladda upp och kontrollera videoklipp, och en spelare, 

där videon spelas upp för användarna

... som kan ha en serie digitala funktioner inklud-

erade, t.ex. betygsättning och delning av videoklipp 

på sociala medier
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VAD KAN DU GÖRA MED WEBB-TV?
KONSUMENTERNA ÄLSKAR WEBB-VIDEO!

Visste du att:

EFFEKT - ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH BÄTTRE 
KOMMUNIKATION
Det kan finnas många kriterier för att en webb-TV-lösning 

ska vara framgångsrik, beroende på företaget eller organi-

sationen i fråga. Framgång kan vara t.ex. ökad försäljning, 

bättre kommunikation, varumärkesbyggnad och effektivare 

spridning av information.

Öka försäljningen

Relevant information som meddelas via video har visats öka 

sannolikheten för att användaren kommer att göra en relat-

erad transaktion med upp till 85%. Detta kan vara ett köp av 

den visade produkten online eller fortsatt surfning på hem-

sidan för mer information om produkten.

Aarstiderne.com har t.ex. registrerat en 400% högre klick-

frekvens (CTR) på videobaserat innehåll i deras nyhetsbrev 

jämfört med textbaserade länkar.

... över 17 miljarder webb-TV-klipp ses globalt varje 

månad

... den genomsnittliga längden på videoklipp på Inter-

net är 3 minuter

... webb-TV är den snabbast växande innehållstypen 

på Internet

... 3,8 miljoner svenskar tittade på webb-TV Q4 2010 

... det genomsnittliga tittandet i Sverige är 51 min/dag

... 85% av tittarna är mer benägna att köpa en produkt 

som har en video associerad till produkten

... det finns fler än 2 miljoner smartphone-användare 

i Sverige

Kommunicera bättre med dina kunder

Webb-TV kan hjälpa till att öka trafiken till din webbplats. 

När Jyske Bank lanserade sin online-TV-station, jyskebank.

tv, fick de över 300.000 besökare under de första 5 dagarna. 

Videoinnehåll kan också förbättra din position på sökmo-

torerna. Till exempel kommer 25% av den totala trafiken till 

jyskebank.tv direkt från Google-sökningar som har hittat 

den relevanta videon. 7,7% kommer från Facebook, vilket 

illustrerar hur viktig integration med sociala medier är för 

en webb-TV-plattform.

Bygg ditt varumärke

Vi ser ofta en betydande förbättring av tiden som användar-

na tillbringar på webbplatser som innehåller webb-TV. 

Videoklipp fångar och behåller din uppmärksamhet. Visn-

ingar av webb-TV har en total genomsnittlig besökstid på 3 

minuter och 20 sekunder. Jämfört med normala besöks-

tider för vanliga textbaserade webbplatser är det en mycket 

hög siffra.

Sprid information mer effektivt

Videoklipp är en oerhört effektiv form av kommunikation 

jämfört med text, bilder eller ljud. Video talar till flera sin-

nen på användaren och vi minns, lär och agerar bättre på 

grund av videoklipp. Videoklipp kan hjälpa till att göra led-

ningen mer synlig, göra e-lärande effektivt, stärka företa-

gets varumärke, optimera produktpresentationen och göra 

det möjligt för dig att återupptäcka höjdpunkter från viktiga 

möten.
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FRÅN VIDEO TILL REKLAM
Det råder ingen tvekan om att de kommersiella möjligheter-

na kommer att testas ytterligare under de kommande åren. 

En viktig poäng är att du kan använda metadata för en viss 

webb-TV-video för att utlösa händelser i användarens web-

bläsare. Till exempel använder ONOFF sin webb-TV-lösning 

på ett sätt som gör att när användaren tittar på en video om 

en produkt får den upp relaterade produkter direkt längs 

sidan av videon.

ANNONSÖRSFINANSIERAD PROGRAMPRODUKTION
Gamla modeller, där bannerannonser, prerolls osv. är den 

enda finansieringskällan, håller också på att utmanas av 

nya koncept som annonsörsfinansierad programproduk-

tion (AFP), där reklam finansierar själva innehållsproduk-

tionen.

Ett berömt och visserligen dyrt exempel på annonsörsfi-

nansierad programproduktion är BMW:s kampanj “The 

Hire”. Kampanjen består av korta filmer med berömda 

regissörer och skådespelare, som alla är engagerade på 

olika sätt i scener med BMW-bilar. 
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REKLAMFINANSIERAD WEBB-TV
Webb-TV kan kombineras med bannerannonser eller di-

rektreklam i själva videon. Det är fortfarande en rätt omo-

gen marknad vad gäller erfarenhet och standarder.

Det svenska företaget Videoplaza (www.videoplaza.com) 

har utvecklat en teknik för integration av annonser i webb-

TV-lösningar som används av ett antal tidningar och TV-

kanaler.

I Danmark har FDIM (www.fdim.dk) utfärdat en rad riktlin-

jer för webb-TV-reklam, där du kan läsa mer om och få in-

spiration om vad som är möjligt.

WEBB-TV-REKLAM 
Rapporterna om effekten av videoannonsering är positiva: 

Webb-TV-annonser ger en högre klickfrekvens och mer 

medvetenhet än traditionella annonser! Det visar en studie 

som genomförts i Danmark av media Børsen, Berlingske 

Media, Ekstra Bladet och Jyllandsposten och annonsörerna 

Nykredit, SAS, De Gule Sider och Nordisk Film. Studien, 

som är baserad på över åtta miljoner visade videoklipp och 

18 000 onlineintervjuer, visar:

Globalt förväntar eMarketer en tillväxt inom reklam via on-

linevideo från 775 miljoner USD år 2007 till 4 miljarder USD 

under 2011. Även i Skandinavien växer marknaden. Ekstra 

Bladet och Berlingske Media rapporterade att de sålde alla 

sina webb-TV-annonser för 2010.

Källa: eMarketer, MediaWatch, 20 april 2010

... att klickfrekvenser för prerolls, dvs. de reklam-

klipp som visas innan en riktig webb-TV-video, är 

betydligt högre än klickfrekvenserna för vanliga 

bannerannonser. Bland andra har Nykredit sett en 

klickfrekvens för deras webb-TV-annonser som är 

upp till 300% högre

... att omkring tre fjärdedelar av användarna tittar på 

webb-TV-annonser till slutet, även om de kan stänga 

ner dem

... att ändrings-/igenkänningsfaktorn för webb-TV-

annonser är högre än för traditionella bannerannon-

ser och tryckta annonser.
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VAD KRÄVS FÖR WEBB-TV?

99%
FLASH

95%
WINDOWS MEDIA

BANDBREDD
Ett grundläggande krav för att nå dina användare med en 

webb-TV-lösning är att användarens internetanslutning 

är tillräckligt snabb för att kunna streama dina videoklipp. 

Nätverkskapaciteten mäts i megabit per sekund (Mbit/s) 

- som ett uttryck för anslutningens förmåga att streama 

större volymer data över tiden. Användarens hastighet i 

Mbit/s måste därför vara högre än den kvalitet du väljer att 

skicka ut via din webb-TV-lösning.

Idag är bredbandsanslutningar installerade i minst 85% av 

de svenska hushållen och till 97% av företagen De flesta 

bredbandsabonnemangen hade en nedladdningshastighet, 

dvs. streaminghastighet på 2 Mbit/s eller mer.

På grund av det pågående priskriget på området och den 

högre hastigheten kommer nästan alla nya bredband-

skunder i dag att ha en hastighet som är tillräcklig för att 

titta på webb-TV i fullskärmsläge och HD. 

Slutsatsen är tydlig:

Webb-TV kan redan ses av en stor majoritet både på ar-

betsplatsen och hemma. Och trenden är klart mot högre 

hastighet. Om bara några år kommer de tekniska hindren 

som internetanslutningarnas hastighet en gång utgjorde för 

utbyggnad av webb-TV att försvinna helt.

VAL AV VIDEOKVALITET
Du måste besluta om videokvaliteten (Kbps, kilobit per 

sekund) som du vill leverera ditt videoinnehåll i. Detta beslut 

grundas på vilken kapacitet dina tittare har på sin Intern-

etanslutning

Idag använder dock många webb-TV-lösningar dynamisk 

streaming för att undvika sådana problem. Med dynamisk 

streaming justeras videokvaliteten automatiskt efter titta-

rens internetkapacitet.

Trots det är det viktigt att tänka på webb-TV som en bred-

bandstjänst. Med andra ord finns det ingen anledning att 

förvänta sig att användare utan bredband - och i synnerhet 

användare med abonnemang med betalning per förbrukn-

ing, till exempel vissa mobila anslutningar - kommer att 

använda webb-TV. Så det finns ingen anledning att välja 

en kvalitet som bygger på minsta gemensamma nämnare. 

Försök istället att ge användarna som besöker webbplatsen 

en bra upplevelse.

VAL AV VIDEOFORMAT
Det finns ett antal olika videoformat som du kan presen-

tera ditt innehåll i. Valet av format kommer delvis att avgöra 

vilken spelare som användaren måste ha installerat för att 

se videon.

Det finns två grundläggande format som utgör grunden för 

nästan alla webb-TV-lösningar: Adobes Flash Video-format 

och Microsofts Windows Media-format.

Oavsett vilket format du väljer är det mycket troligt att an-

vändaren redan har den nödvändiga programvaran install-

erad. Nedan visas andelen användare som har installerat 

programvaran.

99%
FLASH

95%
WINDOWS MEDIA
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VAL AV PROGRAMVARA
Som nämndes i inledningen finns det många tekniska plat-

tformar att välja mellan när man börjar med webb-TV. När 

man ska välja en plattform är det en bra idé att göra en lista 

över sina krav på funktioner. Använd den som en checklista 

för att jämföra de olika plattformarna på marknaden. Vi har 

sammanställt en checklista för webb-TV som du kan an-

vända och anpassa till dina behov. Du hittar den i slutet av 

detta dokument.

INTERNA RESURSER - VEM GÖR VAD?
En webb-TV-lösning kommer inte att vara framgångsrik 

på lång sikt utan de nödvändiga interna resurserna. Svara 

på följande viktiga frågor som en förutsättning för ett 

framgångsrikt projekt:

Ofta är det fördelaktigt ur organisationssynpunkt att plac-

era webb-TV-projekt på samma plats som bolagets hem-

sida.

ADMINISTRATION
Lättanvända publiceringssystem för att ladda upp vid-

eoklipp och lägga till information är mycket viktigt för att 

skapa ett smidigt arbetsflöde. Funktionalitet för att dela 

videoklipp och publicera på sociala medier är också viktigt 

för att uppnå effekten du vill ha.

Qbrick har en komplett tjänst för publicering och distribu-

tion av webb-TV. Med Qbrick OVP (Online Video Platform) 

kan du enkelt bygga din egen webb-TV-kanal på några da-

gar. Med Qbrick OVP kan du lita på en säker, kraftfull och 

framtidssäker plattform.

... vem kommer att vara systemeägare?

... vem kommer att vara systemets administratör?

... vilka och hur många kommer att vara webb-TV-

redaktörer med tillgång till tjänsten?

... vem kommer att ansvara för innehållsproduktion 

och/eller sköta kontakten med externa producenter?

... hur ser gränssnitten till bolagets hemsida, CMS 

och eventuella andra affärssystem ut?

I Qbrick OVP finns funktioner som:

Videohantering
Ladda upp och organisera din media med våra intuitiva 
webbläsarbaserade verktyg. Lägg till titel, beskrivning, 
publiceringstid och textning eller kapitel i videon. Lätt att 
publicera i spelaren Qbrick Web TV Professional. 

Spelare
Alla Qbrick-spelare kan anpassas med företagets design och 
efter dina specifika behov, oavsett om du bara har ett par vid-
eoklipp eller tusentals. Använd funktioner som tipsa en vän, 
rösta, publicera på Facebook och Twitter och många fler. 

Synkronisera video med PowerPoint
Prata med dina kunder. Använd den inbyggda webb-TV-
presentatören som gör att du enkelt kan producera webb-
sändningar live och på begäran med synkroniserade Pow-
erPoint-presentationer.

Mobil
Tillhandahåll ditt videoinnehåll överallt. Med Qbrick OVP 
kommer du att nå alla mobila enheter som smartphones 
(iPhone/Android) och iPad.

Statistik
Använd det inbyggda statistikverktyget för att analysera an-
vändning, eller använd Google Analytics för att få ett effek-
tivt analytiskt arbetsflöde och lätt identifiera tittarmönster.

Reklam
Använd funktioner för pre- och postroll för att infoga video-
reklam i dina videoklipp eller integrera i tjänster från tredje 
part som till exempel VideoPlaza.

Säkerhet
Begränsa åtkomsten till känsligt innehåll efter IP-adress 
eller använd SWF-verifiering och RTMPe för att skydda din 
streaming mot olaglig kopiering.

Anpassa
Använd Qbricks media-API (Application Programming In-
terface) för att integrera med andra CMS som t.ex. Polopoly, 
Esenic och EPiServer.

Leverans
All media levereras via Qbrick CDN (Content Delivery Net-
work), Europas största och säkraste distributionsplattform.

Support
Välj bland en mängd olika supportalternativ för att tillgodose 
dina behov, standard eller utökad - upp till 24/7/365.



W H I T E  P A P E R  -  W E B B - T V  F R Å N  A  T I L L  Ö

8

UPPDATERING AV INNEHÅLL
Användare förväntar sig ett kontinuerligt innehållsflöde. 

Därför måste du bestämma hur du kommer att se till att 

innehållet i din webb-TV-lösning är lika uppdaterat som in-

nehållet på resten av din webbplats. Om du väljer webb-TV 

som en plattform kommer det att krävas en tydlig strategi 

för innehållsproduktion. 

RELEVANT INBÄDDNING AV VIDEOKLIPP
Det är viktigt att webb-TV-klipp är inbäddade tillsammans 

med relevant innehåll. Vissa filmen kanske kan klara sig 

själv, men de flesta webb-TV-klipp kräver relevant innehåll 

och eventuella åtgärder om du vill behålla användarna. Till 

exempel måste du överväga om du ska placera webb-TV på 

en enda webbplats eller om det är bättre att bädda in en-

skilda videoklipp i relevanta underliggande sidor, eller kan-

ske både och.

Följande exempel är hämtat från Norwegians hemsida. Här 

har ett videoklipp bäddats in från deras webb-TV-plattform 

som är relevant för den givna sidans innehåll.

DISTRIBUTION OCH SYNLIGHET
Du kan inte förvänta att användarna kommer att komma till 

din webb-TV-portal för att se nya videoklipp. Förutom att 

sökmotoroptimera dina videoklipp med relevant använd-

ning av metadata kan du göra en hel del för att öka synli-

gheten för dina videoklipp genom att sprida ut dem på Inter-

net och därmed nå fler tittare.

Här är några exempel på var och hur du kan sprida innehållet:

Även om dina videoklipp är spridda runt om på Internet kan 

du se till att användarna alltid kan identifiera ditt företag 

som avsändare. Du kan t.ex. placera företagets logotyp i 

inbäddade spelare eller i själva klippet, eller avsluta klippet 

med ett outro som visar företagets namn och webbadress.

... på andra webbplatser - interna och externa

... på sociala medier som Facebook, Twitter, bloggar...

... via mobila webbplatser, iTunes, widgets, RSS-

flöden

... i media som användare inbäddade spelare, länkar 

till videoklipp eller direkt uppladdning till webb-TV-

portaler

... genom att få ut pressmeddelanden till börser och 

finansiell media  t.ex. via NASDAQ OMX och Hugin On-

line

... via viral spridning.
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STATISTIK OCH MÄTNING
Ett bra statistikverktyg kan ge relevant information om hur 

användarna tar emot och uppfattar dina videoklipp. Från 

Google Analytics som kan visa hur många besökare som tit-

tar på videoklipp på din domän, hur länge de tittar osv., till 

mer avancerade system, som till exempel Omniture och An-

vato, som kan visa detaljer såsom:

På så sätt kan du identifiera vilken typ av innehåll som 

fungerar bäst, var det ses mest och få viktig information om 

användarnas beteende. Mät resultaten av dina ansträngn-

ingar och använd det strategiskt i ditt pågående arbete med 

produktion och distribution av webb-TV.

MOBIL WEBBLATS - WEBB-TV VAR SOM HELST
Det finns mer än 2 miljoner smartphones i Sverige, dvs. en 

mobiltelefon som kan ansluta till Internet. Och under de 

kommande fem till tio åren kommer smartphones att bli 

något alldagligt, enligt de senaste analyserna på den mobila 

marknaden. Vi vill ha information online, oavsett om vi är på 

kontoret, på bussen eller hemma. Efterfrågan på TV/video 

som kan ses via telefon kommer också att öka dramatiskt.

Tillväxten drivs främst av iPhone och Android. I Sverige 

ökade tillväxten av mobil-TV-tittare med 19% från Q3 till Q4 

2010. Cirka 14% av smartphone-användarna tittar på mobil-

TV, dvs. cirka 1 miljon tittare.

Mobila webbplatser (dvs. platser som är avsedda att ses på 

en mobiltelefon) som innehåller video är idag mycket pop-

ulära. Till exempel har antalet besökare på Ekstra Bladets 

mobila webbplats mobil.eb.dk stigit med 36% från april 2009 

till april 2010.

Saker du kan göra med video i mobilen

Den mobila webbplatsen är ett måste om du som företag el-

ler organisation vill se till att din information också når ut till 

användarna när de inte är vid sina datorer. Och i framtiden 

kommer mobila webbplatser inte bara vara ett komplement 

till en vanlig hemsida med en standardplattform för att 

kommunicera budskap till kunder och användare.

Via en smartphone kan du hålla dig uppdaterad med ny-

heter, följa börsen, konferenser, evenemang, osv., var du än 

befinner dig. Smartphone är ett uppenbart medium för att 

ge användare och kunder den information de behöver när de 

är på språng.

Ett exempel på detta är det danska vägverkets mobila 

webbplats, mobil.trafikken.dk. Under klimatkonferensen 

i Köpenhamn kunde pendlarna få information om hur man 

undviker planerade demonstrationer och evenemang i 

staden, oavsett om de reste med bil, buss eller tunnelbana.

Val av videoformat

Video kan distribueras till mobiltelefoner via en befintlig 

webbplats för webb-TV eller via en speciellt anpassad mobil 

webbplats. Det är också möjligt att utveckla iPhone- och An-

droid-appar, som är speciella applikationer som användar-

na kan ladda ner till sin telefon och som kan innehålla mer 

avancerad interaktivitet. I vilket fall som helst är det viktigt 

att tekniken fungerar när användaren vill titta på video på 

mobilen.

Välj en videotjänst som automatiskt känner igen 

typen av mobil och dess webbläsare. På så sätt kan 

du skicka just den typ av videofil som telefonen kan 

spela upp.

Idag finns många olika videoformat. Men ofta funger-

ar bara ett av dessa med din smartphone. Se därför 

till att dina videoklipp finns i tillräckligt många vari-

anter (ofta 10-15 olika), så att de kan spelas upp på 

alla mobiltelefoner.

... var i klippet användarna hoppar av

... var dina videoklipp ses utanför din webbdomän 

(d.v.s. inbäddade videoklipp)

... hur användare interagerar med andra objekt på 

webbplatsen

... möjlighet att skapa egna mätningsparametrar
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PROGRAMVARA
Webb-TV-lösningar består oftast av lösningar som erbjuds 

som tjänster (SaaS = Software as a Service) eller moln-

baserade tjänster, vilket innebär att tjänsten driftas av lev-

erantören och används i en webbläsare. Det finns också 

programvarulösningar som kräver interna serverlösningar 

i företagets eller organisationens egna nät.

Det är viktigt att skilja alla investeringar i programvara 

från investeringar i själva webbdesignen. De flesta webb-

TV-lösningar tillåter användning av en videospelare som är 

inbäddad i en befintlig webbplats. Design och konstruktion 

av dessa sidor är vanligtvis ett jobb och en kostnad som inte 

ska blandas ihop med själva webb-TV-programvaran.

De typiska modellerna för kostnadsstrukturen för en webb-

TV-lösning är:

• Alternativt kan du hänvisa till en befintlig lösning 

som är jämförbar med den lösning du söker. På så 

sätt kommer de flesta leverantörer att kunna ge dig 

en rättvis uppskattning av de nödvändiga investerin-

garna

• Samla in uppskattningar från flera leverantörer 

och se till att de kan jämföras - använd checklistan  i 

slutet av detta dokument

• Se till att driftskostnader och rörliga kostnader 

specificeras

... programvarulicens med löpande abonnemang och 

integrerat driftsavtal

... programvarulicens med löpande abonnemang och 

separat driftsavtal

... ingen startkostnad, men driftskostnader

DRIFT OCH HOSTING
De flesta webb-TV-lösningar levereras som hostade lös-

ningar. Det innebär att driften är en del av leverantörens 

ansvar.

Det kommer i regel alltid att finnas en associerad driftsko-

stnad eftersom webb-TV-systemet kräver drift av nödvän-

diga video-, webb- och databasservrar och den faktiska lev-

eransen av video kräver nätkapacitet och datatrafik.

En typisk faktor när det gäller prissättningen är datatrafiken 

som lösningen använder och antalet användare. Detta kan 

vara svårt att uppskatta för ett nytt projekt eller koncept och 

därför erbjuder vanligtvis många leverantörer av webb-TV-

system tillgång till en fast trafikvolym till ett fast månad-

spris. Ovanpå det kan en rörlig kostnad tas ut för större 

volymer av trafik, men det betyder att du är framgångsrik!

De flesta kostnadsfria lösningarna har begränsningar både 

när det gäller bandbredd, datatrafik och lagring. Detta 

påverkar hur många samtidiga användare som kan titta 

på webb-TV, liksom det totala tittande som är möjligt från 

webb-TV-lösningen.  Om du använder Qbrick OVP (Online 

Video Platform) har du inga sådana begränsningar. 

SaaS - PROGRAMVARA SOM TJÄNST

Fastställ specifikationer för allmänna krav med en check-

lista över funktioner, en kort beskrivning av ditt webb-TV-

koncept och dina förväntningar på antalet användare.
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VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN 
VÄLJER EN WEBB-TV-LEVERANTÖR

VILKEN ÄR DIN KÄRNVERKSAMHET?
Webb-TV-tekniken är fortfarande under utveckling och det tar mycket tid att hålla sig uppdaterad. Att rekrytera personal och 

investera i teknik (både hårdvara och licenser) för ett sådant snävt kompetensområde kan bli kostsamt. Ofta är outsourcing ett 

mycket billigare alternativ.

VÄLJ EN PARTNER DU KAN VÄXA MED
Det finns flera utmaningar med att distribuera video på Internet. Till exempel tillgång till tillräcklig internetkapacitet för att 

hantera många samtidiga tittare och för säker drift och övervakning dygnet runt. Har leverantören de extra tjänster du behöver? 

Innehållshanteringssystem så att du kan uppdatera innehållet, omkodning för att anpassa video för alla terminaler, säkerhet-

slösningar och rapporteringssystem?

VÄLJ FLEXIBILITET
Streamingtekniken har funnits sedan 1996 men är fortfarande under utveckling. Nya format och versioner tillkommer för både 

video och ljud. För att kunna distribuera till det växande antalet terminaler som datorer, mobiltelefoner, TV, spelkonsoler och 

digitalboxar krävs ett antal olika typer av streamingservrar och videoformat.

 

Har leverantören alla typer av servrar och licenser som krävs? Hur lång tid tar det att lägga till nya funktioner eller format?

ÄR WEBB-TV VIKTIGT? TÄNK PÅ REDUNDANSEN!
Även om Internet under senare år blivit mycket mer stabilt händer det fortfarande att problem uppstår. En operatörs nätverk kan 

vara nere (helt eller delvis), internetåtkomsten till serverrummet kan avbrytas eller servern varifrån videon distribueras kan 

vara nere. För att säkerställa lämplig service behöver du en distribuerad plattform med flera servrar och internetleverantörer. 

Om det uppstår problem på ett ställe flyttas trafiken automatiskt till en fungerande miljö.

VILL DU VETA VEM SOM TITTAR?
Internet är unikt när det gäller statistik. Med rätt verktyg kan du göra viktiga bedömningar i syfte att förbättra tjänsterna. Har 

leverantören den statistik du behöver?

SÄKERHET
Distribution  Vilken upptid erbjuder leverantören?

Datasäkerhet  Har leverantören flera datacenters och flera internetleverantörer? Viktigt om tillfälliga störningar inträffar, så 

att distributionen kan omdirigeras.

Mediasäkerhet Erbjuder leverantören tillförlitlig säkerhetskopiering? Kan media återställas även om den har raderats.

Distributionssäkerhet  Har leverantören lösningar för att skydda innehållet? 
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CHECKLISTA VID VAL AV WEBB-TV-LÖSNING
MEDIAHANTERING QBRICK OVP ANDRA

Webb-baserad uppladdning R c

FTP-baserad uppladdning R	 c

Automatisk omkodning  R	 c

Obegränsat stöd för format och codec R	 c

Flerformats-omkodning R	 c

Standard XML R	 c

Kundspecifik konfiguration R	 c

Automatiskt skapande av tumnaglar R	 c

Uppladdning av egna tumnaglar R	 c

Nyckelord R	 c

Kapitelindelning R	 c

Redigering av in-/ut-tider R	 c

PowerPoint-synkronisering R	 c

Undertextning R	 c

Schemaläggning (publicara/avpublicera) R	 c

Offline/online-klipp R	 c

Stöd för flera språk R	 c

SPELARE

Mallbaserad R	 c

Möjlighet till egen design  	 R	 c

Autogenererade embed-spelare R	 c

Embed-koder R	 c

Watermark R	 c

Stöd för H.264 R	 c

Stöd för dynamisk streaming R	 c

HD-uppspelning R	 c

Kategorier för gruppering av innehåll R	 c

Betygsättning R	 c

YouTube-integration R	 c

Delning på sociala medier R	 c

Stöd för live-streaming R	 c

Sökfunktion R	 c

Relateriade videoklipp R	 c

DISTRIBUTION

Dirkelänkning till videoklipp    R	 c

Tipsa en vän-funktion R	 c

Distribution till RSS-läsare R	 c

Distribution till iPads/iPhones, Androids etc. R	 c

iPhone- och Android-appar R	 c

Live-streamng R	 c

Dynamisk streaming R	 c
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SÄKERHET QBRICK OVP ANDRA

IP-skydd R	 c

Geoblockering R	 c

RTMPE R	 c

SWF-verifiering  	 R	 c

REKLAM

Integration av VideoPlaza R	 c

Pre-rolls R	 c

Mid-rolls R	 c

Post-rolls R	 c

Overlays 	 R	 c

Bannersynkronisering R	 c

Integration mot annonshanteringssystem R	 c

Kampanjhantering R	 c

Statistik R	 c

STATISTIK

Videostatistik R	 c

Datatrafik R	 c

Google Analytics-integration R	 c

API 

Spelar-API R	 c

Import-API R	 c

Integration med webb-CMS R	 c

SUPPORT

Supportorganisation R	 c

E-mail support R	 c

Telefonsupport R	 c

Support via webben R	 c

24/7/365 support R	 c

Konsultation och utbildning R	 c

DATACENTER / DRIFTSLÖSNING

Redundanta datacenters R	 c

Anslutningar till flera internetleverantörer R	 c

Övervakning 24/7/365 R	 c

Avbrottsfri kraftförsörjning, UPS R	 c

Back-up R	 c

Tillgänglig säkerhetspolicy R	 c

CDN med global distribution R	 c

Extra tillgänglig kapacitet vid trafitoppar R	 c
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