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HBO stora vinnaren på årets Emmy-gala
och ytterligare en ny streamingtjänst
lanseras nästa vår
HBO blev stora vinnaren på årets Emmy-gala men varken Netflix eller
Amazon gick lottlösa i år. Ytterligare en streamingtjänst gör sitt intåg på
marknaden till våren. Det är HBO Max från Warner Media och kommer ha
innehåll från Warner och HBO. Nu finns möjlighet till användarprofiler även i
de svenska streamingtjänsterna.

Visa inbäddat innehåll här

Natten till måndag svensk tid var det dags för årets Emmy-gala, TV-världens
motsvarighet till Oscar-galan. HBO stora vinnaren med 32 nomineringar och
kammade hem 5 vinster där 3 av dessa gick till miniserien Chernobyl och 2
till Game of Thrones. Men utmanarna Netflix och Amazon gick inte lottlösa
och Amazon kammade hem 4 vinster och Netflix 2. Netflix interaktiva film
Bandersnatch tog hem priset som bästa TV-film.
Disney+ har redan tjuvstartat i Nederländerna där ett begränsat antal har fått
möjligheten att prova tjänsten. 12:e november är lanseringsdatum och
beräknas ha 25 original-serier och 10 filmer under första året.
HBO Max. Den nya streamingtjänsten från Warner Media som ägs av
telekombolaget AT&T beräknas lanseras våren 2020 och då med innehåll
från HBO och Warner.
Nu finns möjligheten att skapa användarprofiler i de svenska
streamingtjänsterna C More och Viaplay. Det betyder att rekommendationer
och historik inte behöver blandas ihop med andra i hushållet.

Eyevinn Technology är det världsledande oberoende konsultbolaget
specialiserade på videoteknik och streaming. Med vår expertis hjälper vi vår
bransch att säkerställa att användarens upplevelse är av högsta möjliga
kvalitet. Vårt oberoende garanterar att våra kunder får opartiska råd och
lösningar bäst anpassade för deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster

inom teknikstrategi, systemarkitektur, projektledning och mjukvaruutveckling.
Eyevinn Technology ingår i Vinngroup, en av Sveriges mest snabbväxande
konsultgrupper. Verksamheten går ut på att bygga och utveckla
specialiserade företag inom tydliga nischer. Vinngroup får människor och
företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.
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