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PERSONLIG GUIDE AV NYHETER OCH
FUNKTIONER I STREAMIO
 
 

Dagligen har vi demonstrationer, för nya och
gamla kunder, där vi visar Streamio, svarar på
frågor och visar funktionerna du kanske
missat. Boka själv en tid som passar -
kostnadsfritt såklart.
 
  

SE LEDIGA TIDER
   Läs mer >

 
CLOUDSERVRAR I STOCKHOLM
 
 

Sen förra året har vi levererat cloudtjänster
från våra servrar till ett växande antal kunder.
Timdebitering, valfritt operativsystem, riktigt
bra internetförbindelser och
konkurrenskraftiga priser är några av
fördelarna
Tack vare att vårt "moln" bygger på VMware
Director så kan vi också hantera laster och
failover på ett bättre sätt än vanliga publika
moln.  

 

 

 

Sommarhälsningar och nyheter från Streamio & Rack�sh
Efter en vår vi aldrig kommer glömma när världen som vi känner den förändrades, ser många fram
emot sommar och semester!  Vi är alltid i tjänst, men kommer ha lägre bemanning och därmed risk
för längre svarstider - maila vår support för bästa service personliga mail fungerar ibland dåligt
på semestern.

 

 

Använd alltid support@rack�sh.com för support, inte personliga adresser! 
 

 

 

 

https://www.streamio.com/
https://cal.services/johan.olde/Book-a-demo-or-meeting/e8pifg4Pz
https://www.rackfish.com/hosting/tjanster/serverhosting/cloudservrar-iaas/


Läs mer >

 

STREAMIO PLAY-KANALER
 
 

Utvecklingen av Streamios kanaler har gått fort
fram - vi har lagt till Google Analytics,
lösenordsskydd på kanal eller �lm,
Livestreaming i kanaler och mycket mer.
 
I Streamio kan du skapa obegränsat med
kanaler, skapa för projekt, kunder, seminarier
eller vad du vill. Kombinera Live-sänt material
med inspelat och utnyttja den smarta
inspelningsfunktionen i Live.
  
  

 

SNABBT IGÅNG MED LIVE
 
För dig som inte provat vår live-stream ännu
kanske sommaren är ett perfekt tillfälle att lära
sig? Har du ett Streamiokonto och en mobil är
du igång på nolltid och sänder live. Det du
sänder spelas in och du väljer själv var det
publiceras!
 
   

LEDIGA DEMOTIDER
 

Läs mer >

 
SKYDDA DINA FILMER
 
 

Känslig information ska aldrig publiceras på
nätet. Men ibland vill man begränsa vilka som
kan se saker - även om det går att "hacka". I
Streamio �nns det �era möjligheter till detta
med konton för exempelvis Intranät och låsta
på IP-nummer eller domäner.
 
En enklare nivå är lösenordsskydd på live,
videos eller kanaler, läs mer om möjligheterna
här: 
  

Besök My Rack�sh >

 

BESTÄLL OCH HANTERA TJÄNSTER I
MY.RACKFISH.COM
 
 

Vi bygger vidare på vår självserviceportal,
my.rack�sh.com, där man kan beställa
domäner, webbhotell och andra tjänster
dygnet runt. De �esta tjänster levereras
automatiskt vid betalning - med kreditkort går
detta snabbt och e�ektivt!
   

 

 

RACKFISH AB, UPPSALA SLOTT, 752 37 UPPSALA
TELEFONSUPPORT: 018-181800

support@rack�sh.com
FÖRSÄLJNIG: 08-42501818

 

 

 

 

 

 

 
Rack�sh är en svensk internetoperatör med starkt videofokus. Streamio, Rack�sh Live , Låglatens-streaming och videolänkar

över hela världen är några av våra tjänster. Förutom video är vi också en fullservice-leverantör av servrar, domäner och annat
våra kunder behöver för sin digitala leverans.

rack�sh.com |streamio.com
 

 
 

https://www.streamio.com/streaming/sv/blog/nyheter-i-streamios-playkanaler/
https://cal.services/johan.olde/Book-a-demo-or-meeting/e8pifg4Pz
https://www.streamio.com/streaming/sv/blog/skydda-dina-filmer-med-streamios-sakerhetsfunktioner/
https://my.rackfish.com/
https://www.streamio.com/
callto:%2046%20111%20111%2011
https://rackfish.com/
https://streamio.com/streaming

