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Effektivisera ditt arbetsflöde!     

ÄR DIN VIDEOPRODUKTION SÅ AGIL SOM DU KAN NÅGONSIN KAN ÖNSKA DIG?

Filmstudios, postproduktionsföretag, radio- och TV-företag önskar  
alla att reducera onödig utnyttjad tid och utnyttja företagens  
kreativa resuser på bästa möjliga sätt.  

Många företag som arbetar med video- eller  
mediaproduktion har ofta behov att överföra stora filmängder.  
Om man dess utom har kunder/ partners/  
egna kontor utanför landets gränser, kommer  
tiden att föra över filer att öka. Detta skall  
också ske med en hög säkerhetsnivå.

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL PRODUKTION

För bara några år sedan skedde produktion analogt. Den  
analoga produktionen omfattar flera manuella arbetsprocesser  
i ett tidsmässigt 1:1 arbetsflöde som ofta var baserad på fysiska lagringstejper. Övergången till digital inspelning 
och redigering gav mediaindustrin helt nya möjligheter för en effektiviserad produktion, där videofiler kan 
förberedas på ett effektivt sätt.

INNOVATION KAN INTE STOPPAS

IP-nätverksbaserad produktion och distribution har vunnit ny mark! OTT (over the top) tjänster vinner större och 
större marknadsandelar med nya affärsmodeller, som ställer krav på erbjudande som kan behålla de digitalt ”illojala” 
kunderna. Mediaindustrin behöver i större utsträckning anpassa sig till ip-baserade arbetsflöden än tidigare.

Oavsett om man representerar ett litet produktionsföretag eller ett internationellt medieföretag, är det ofta 
behov av att globalt kunna sälja och 
köpa in rättigheter av video/ filmer.  
Detta medför att behovet ökar att 
kunna flytta stora mängder data 
snabbt och säkert över långa avstånd.

I takt med de digitala möjligheterna 
och den förändrade konkurrentsit-
uationen uppstår önskemål och 
kvalitet om leverans i HD-, 4K- eller 
8K UHD format. Detta ställer höga 
krav på hantering av en nästa  
exponentiell tillväxt av datamängder.  



Att flytta stora mediefiler över långa avstånd är en utmaning. Att göra detta snabbt och effektivt samt säkert ställer 
höga krav på att rätt system används. Även om WAN-kapaciteten är tillräckligt goda, skapar en vanlig FTP-lösning 
långa väntetider och där sätter begränsningar i workflow-processen, för att inte tala om avbrutna filöverföringar  
när man måste starta om från början. Produktion som sker på fältet kräver ytterligare utmaningar, då en tillräcklig 
bandbredd ofta inte finns tillgänglig. Under vissa omständigheter behöver material lämnas över fysiskt med bil och 
annat fordon. Säkerheten är också en viktig aspekt, där många av dagens studios kräver att videomaterial hålls 
skyddat. Med en FTP-lösning uppnår man inte tillräckligt hög säkerhetsnivå.

Lösningen till detta är att implementera den väl beprövade och effektiva lösningen baserad på Asperas FASP-
lösning från IBM/ Aspera. Aspera är en erkänt effektiv och väl använd lösning, för att förflytta större filer med 
maximal hastighet oavsett filstorlek, geografi och nätkapacitet. Här finns din möjlighet att ungå problem med 
flaskhalsar i leveransen av större datafiler, irriterande och improduktiv väntetid. Aspera FASP möjliggör att  
produktionslaget i fält kan använda mobila enheter (så som iPhone/ iPad) eller en web-browser för att säkert 
och effektivt snabbt ladda upp och flytta större mediafiler till in-House News & Sports produktion. Aspera kan 
likaledes användas via Satellit, där bandbredder på upp till 6-8Mbps kan uppnås.

    

ASPERA SUITEN

Aspera Suite erbjuder ett antal professionella verktyg som  
använder IBM/ Asperas patenterade FASP-teknilogi som möjliggör 
för ingest, dela/ sända/ strömma stora video, audio och grafikfiler 
över långa avstånd. Alltid med en mycket hög säkerhetsnivå och 
pålitlighet i överföringstjänsten.

Aspera Orchestrator kan automatisera och orkestrera ett  
komplett media-arbetsflöde, inklusive externa gransknings- och 
godkännanderutiner. Genom att automatisera, säkerställer du att 
du är säker och effektiv arbetsflöde som ökar din produktivitet.
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LÖSNINGS-
KOMPONENTER:
- ASPERA CONNECT SERVER  
- ASPERA CONNECT BROWSER PLUG-IN  
- ASPERA ON-DEMAND  
- ASPERA MOBILE UPLOADER  
- ASPERA SDK 
- ASPERA ORCHESTRATOR

https://asperasoft.com/performance-calculator/


Med hjälp av Aspera Orchestrators interaktiva GUI kan du enkelt konfigurera och strukturera dina arbets-
flöden. Använd drag & drop-funktionen med de visuella elementen till att definiera de önskade sekvenserna 
och aktivitetstyper baserat på ett logiskt regelverk som du själv definierar.

• Enkelt visuellt grafiskt designverktyg där du kan designa och testa ditt digitala arbetsflöde

• Avancerad regelmotor för logiskt inkrementellt utförande av dina uppsatta beslutskriterier

• Baserat på ett antal mallar

• Implementering av externa godkännandeprocesser, kvalitetskontroll, schemaläggning, fakturering och   
 ad-insertion med mera.

Produktion, transkodning och distribution av videomaterial till Broadcaster och andra digitala medietjänster på flera 
olika platformar kräver ofta att filen levereras i flera olika upplösningar, bitrate och format. För att styra och kontrol-
lera dessa olika arbetsflöden måste olika program och applikationer användas och där med åskilda processer så som 
Watermarking till validering av filformat. Detta ökar komplexiteten och skapar flaskhalsar.
 
Aspera Orchestrator erbjuder ett fullt automatiserat plattformsoberoende gränssnitt. Efter ingest kör de autom-
atiserade processerna således att videomaterialet levereras till det korrekta arbetsflödet, oavsett om detta sker i 
en molnbaserad lösning eller in-house. Nåär processen är avslutad levereras filerna till mottagaren med hjälp av 
Aspera-tjänsten.
 
Aspera Orchestrator övervakar status för pågående arbeten inom arbetsflödet. Om till exempel en av de integre-
rade tjänsterna i arbetsflödet är inte är tillgänlig, sättes detta jobb i karaktän och en notifiering skickas till relevanta 
personer och arbetet kan föras vidare i Aspera-flödet till en alternativ delprocess.

Pröva själv Aspera Performance Calculator  och upplev hur mycket väntetid som du kommer att spara.

KLICKA HÄR

Aspera Workflow Designer

https://asperasoft.com/performance-calculator/
https://asperasoft.com/performance-calculator/


VEM ÄR DANMON NEW MEDIA:

Under de senaste 35 åren har Danmon gjort sig känt som en kompetent leverantör och systemintegratör för 
broadcasting- och videoprodutionsföretag. Danmon finns I nio länder runt om i världen, där vi arbetar med 
många av de stora nationella och internationella kunderna.

Alla våra kunder under dessa år upplever en stor utveckling på marknaden, både när det gäller slutkunder med 
ett snabbt förändrat konsumtionsmönster, en växande konkurrenssituation, en stor önskan om utveckling och 
kontinuerlig förbättring av digitala tjänster och plattformar när man tittar på begränsade finansiella investeringar 
för framtiden.

Vi upplever en utveckling där Broadcast och videoproduktionsmarknaden, som alltmer arbetar med många 
digitala områden, till exempel delvis partiell migrering till Cloud-lösningar, en betydande del ökat intresse för 
helt eller delvis automatiserad produktionsflöde och önskan om OTT-stöd plattformstjänster som dataanalys, 
rättighetsskydd och strategiskt fokus på den digitala kundupplevelsen. Dessutom önskar man att utveckla sina 
plattformar och system kopplade till objektlagring såväl som införande och användning av artificiell intelligens 
(AI).

Danmon har byggt en nordisk division, New Media, baserat på Danmons broadcast DNA och vår långa kunskap 
från mediavärlden, som syftar till att arbeta med och stödja våra kunder i deras  utmaningar i sin digitala  
omvandling och införande av nya tjänster.

Danmon är IBM Business Partner för media och underhållningsindustrin i Norden.
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