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SF Anytime flyttar till Ipeer med Neon Stingray
Neon Stingray flyttar SF Anytimes webb- och e-handelsservrar till Ipeer. Här hostar det australiensisksvenska bolaget redan sin plattform som hjälper SF Anytime med flera att streama till olika enheter.
Neon Stingray fann att Ipeer sedan fem år levererat en utmärkt tjänst och support samt en bättre
prisvärdhet jämfört med många andra inklusive Amazon. SF Anytime är Skandinaviens ledande Videoon-demand-tjänst och Neon Stingrays mest komplexa miljö. På Ipeer ligger den på dedikerad
hårdvara med lastbalanserade Dell-servrar, virtualiserade med Microsoft Hyper-V. Flytten avslutas
under mars 2014 och gör att hela SF Anytime-tjänsten förutom CDN-delarna ligger hos Ipeer.
Ett företag som vill streama ut Video-on-demand kan ha tiotals system vars API:er en klient bör
arbeta mot: betalnings-, videoinfo- och streamingsystem med mera. Neon Stingrays Ready4Air
Player-plattform integrerar dessa i ett API och tillser att en DRM-skyddad streaming fungerar till alla
vanliga smarta TV-apparater, spelkonsoler, mobiltelefoner och surfplattor. Neon Stingray har hostat
sin plattform hos Ipeer sedan 2009. SF Anytimes filmer lagras hos CDN-nätverken Level3 och Akamai.
– Idag kan man ofta bara välja mellan molntjänster med begränsad personlig support eller mindre
företag med liten skalbarhet. Här gillar jag Ipeers annorlunda kombination av en stabil och kraftfull
hostingmiljö och en utmärkt support där man kan få det stöd man behöver av experter inom nätverk,
servrar, lastbalansering etc. Med fem års god erfarenhet av Ipeer slog de många alternativ, bl.a.
Amazon som skulle blivit betydligt dyrare, säger Per Atterving, VP Managed Services, Neon Stingray.
– Neon Stingray är fantastiskt duktiga specialister inom ett oerhört spännande segment när TV
Anywhere-lösningar hela tiden efterfrågas till ständigt flera enheter. På Ipeer är vi är mycket stolta
att de nu under ett halvt decennium kontinuerligt valt att växa hos oss, när en upphandling i hård
konkurrens skett vid varje steg, säger Ipeers VD Johan Hedlund.
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Neon Stingray PTY grundades i Australien 2010 och är ett teknikföretag med verksamhet i Sydney,
Stockholm och London och kunder inom medie- och underhållningsbranschen. Företaget hjälper
kunderna med lösningar för OTT och TV Anywhere genom plattformen Ready4Air och en fullservice
konsult-, support- och driftorganisation. Med närmare 60 medarbetare stöder Neon stingray mer än 15
TV-företag, internetoperatörer och VoD-tjänster i Europa och Asien. Neon Stingray fick Deloitte
Technology Fast 50-utmärkelsen 2012 och 2013 samt Red herrings Technology Top 100 Award 2013.
www.neonstingray.com
Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster. Företaget
har en mycket stor produktbredd för att kunna erbjuda optimala lösningar. Kunderna varierar från
mindre företag till stora e-handelssajter, banker och internationella koncerner. Ipeer har 65 anställda, av
vilka många har 15 års erfarenhet av hostinglösningar för företag. Företaget omsatte 2012 50 MSEK.
Ipeer grundades 2006 och har flera datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad, Stockholm och i
Bangalore i Indien. www.ipeer.se

