Case study

Hur Kinly tog sina liveevent till nästa nivå

Om Kinly
Kinly är en global leverantör av audiovisuella samarbetstjänster och support. Efter mer än
20 års erfarenhet inom branschen för audiovisuellt innehåll och videosamarbete har de
nu runt 1 200 anställda som arbetar med över 2 500 kunder världen över – en framgång
som vi tror är nyckeln till vår egen framgång.

Kinlys erbjudande
Kinly erbjuder ljud- och videolösningar och den största delen av affärsverksamheten kommer via
konferenser, tjänster för evenemang och streaming av mässor. Företaget tillhandahåller livewebbsändningar för många olika branscher, t.ex:
Marknadsföringsföreta
Banke
Utbildningsinstitutione
Statliga organisationer 

Genom att erbjuda stöd för dessa branscher har Kinly gjort det möjligt för statliga organisationer
och banker att nå ut till personer världen över och hjälpt marknadsföringsföretag att bli av med
arbetsplatsens silor, så att informationen blir tillgänglig för de i behov av den. En silomentalitet
påverkar förtroendet och kommunikationen och innebär att organisationer inte kan agera snabbt
eller dra nytta av möjligheter. Genom att implementera Quickchannel-plattformen har Kinly
hjälpt kunder att samarbeta och stödja sina slutanvändare med de tjänster de behöver. 


Genom att kombinera teknik med design har kunderna nu en lösning som förändrar hur personer
interagerar med varandra, både på och utanför kontoret. De som interagerar med livestreamade
event och andra typer av videokommunikation får bästa möjliga upplevelse, oavsett var de
befinner sig, med videor och webbsändningar som sticker ut från mängden med en anpassad
videospelare. 



I och med företagets erbjudanden har kunder kunnat anordna en rad olika slags sändningar, t.ex.
pratshower, affärsmöten, examensceremonier och presentationer i stadshuset. 



Begravningsentreprenörer, stora statliga institutioner och multinationella företag har också dragit
nytta av Quickchannels plattform och använt den för att direktsända begravningar, konferenser,
utbildningsdagar, webbseminarier och hybridevenemang. 


Eftersom efterfrågan på tjänster är högre än någonsin behövde Kinly en specialist för att lösa
några av sina problem med streamingtjänsterna för livevideo. Kinly har stor press på sig att
tillhandahålla en mångsidig plattform för sina användare och därför behövde de effektivisera sin
kundupplevelse och erbjuda en bättre tjänst för sina nuvarande kunder. De tog därför kontakt
med Quickchannel, en leverantör av streaming- och inspelningstjänster.

Projektledaren Jan Vogels ledde projektet att
hitta nästa generations plattform för
streaming, inspelning och webbsändningar.

“Jag blev imponerad av nivån på Quickchannel-teamets service och kundorientering när vi
började samarbeta med dem. Allt gick snabbt och kändes professionellt , från vårt första möte till
att vi började använda streamingplattformen”, förklarar Jan.

Varför Quickchannel?

Fantastisk
kundservice och
support

Funktionell och
flexibel plattform

Videostreaming av
hög kvalitet

“Quickchannel kunde erbjuda en enkel webbplattform för att skapa en webbsändning, samt att
man kan designa videospelaren utefter företagets grafiska profil. Med hjälp av detta kan vi enkelt
skapa egna och unika kundupplevelser. Den här lösningen är ovanlig hos andra
streamingleverantörer och var en extra bonus för oss på Kinly”, säger Jan Vogels.

Statistik och data

500+ videor och
evenemang

100 000+ tittare

Kinlys streaming och videoanvändning på Quickchannel-plattformen under två år

2.5+ streamade
minuter

Make your streams
come true

