NOTA DE PREMSA
KNOXMEDIAHUB I ALL3MEDIA INTERNATIONAL
ANUNCIEN UN ACORD ESTRATÈGIC PER A
ADMINISTRAR EL CONTINGUT AL NÚVOL


KnoxMediaHub, startup invertida per Wayra Barcelona, ofereix solucions de
gestió de continguts audiovisuals al núvol



All3media International és una de las empreses de distribució líders al Regne
Unit i consta de 11.000 hores de contingut a totes les oficines regionals
d’Europa, Amèrica i Àsia Pacífic

Barcelona, 30 d’abril de 2019. – KnoxMediaHub, startup que ofereix solucions de
gestió de continguts audiovisuals al núvol, i All3media International, una de les companyies
de distribució líders del Regne Unit, han anunciat un acord estratègic que agilitzarà els fluxos
de treball interns i impulsarà més encara més el creixement de vendes de la companyia
britànica. El conveni permet que All3media integri els seus sistemes existents amb
KnoxMediaHub, startup invertida per Wayra Barcelona, i administri a partir d’ara el seu
contingut al núvol.
Amb KnoxMediaHub, es podrà accedir a tot el catàleg All3media que consta de 11.000
hores de contingut a totes les oficines regionals d’Europa, Amèrica i Àsia Pacífic. El fundador
i CEO de KnoxMediaHub, Santiago Miralles, destaca: “Estem molt contents de poder ajudar
a grans empreses com All3media a adoptar el núvol com a tecnologia de base per a les seves
operacions en tot el món. El Cloud serà la tecnologia inevitable perquè totes les empreses
de la indústria audiovisual es mantinguin competitives i viables en un entorn on creixen
exponencialment la mida dels arxius i les necessitats de computació per a processar-los”.
Per la seva part, John Wagener, director d’operacions d’All3media, afirma: “Hem vist un
enorme creixement en el nostre negoci i en la demanda del nostre contingut. KnoxMediaHub
va comprendre ràpidament els reptes els quals ens enfrontàvem i va oferir una plataforma
altament personalitzable per a abordar aquestes requeriments. Després de la recent
finalització de la primera fase del projecte d’integració, estem extremadament satisfets amb
la flexibilitat que ofereix la solució KnoxMediaHub i el seu compromís per a desenvolupar
noves funcionalitats per a futures necessitats”.
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Sobre All3Media
All3 Media International és el braç de distribució del grup All3media. Promovem i
llicenciem un catàleg de programes i formats de televisió guardonats per a difusors i
plataformes de mitjans a tot el món. Més de 1.000 clients de més de 200 països en DVD,
difusió i plataformes digitals entretenen a les seves audiències amb el contingut que
subministra.
Sobre Knox Media Hub
KnoxMediaHub proporciona una solució SaaS basada en Cloud que permet executar la
majoria d’operacions sobre continguts de vídeo directament al núvol on els recursos són
il·limitats i amb costos molt baixos. A més a més, els proveïdors, partners i clients de
KnoxMediaHub disposen d’una plataforma col·laborativa que facilita les operacions
comercials entre ells.

Sobre Wayra
Wayra és el hub d’innovació oberta de Telefónica més global, tecnològic i connectat del
món. Wayra opera a través d’11 hubs a 10 països: Alemanya, Argentina, Brasil, Colòmbia,
Mèxic, Perú, Regne Unit, Veneçuela i Xile,. Més de 500 de les startups participades dins del
programa d’Innovació oberta de Telefónica segueixen actives i més de 100 startups estan
fent negoci amb la companyia.
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