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Underlag till förfrågan om playkanal 

Ånge kommun vill utveckla den externa och interna 
kommunikationen.  

De primära målgrupperna i kommunikationen är kommunens 
medborgare och anställda. Vi vill kunna på ett enkelt sätt 
kommunicera direkt inom organisationen. Informera om aktuella 
händelser och tydligare uttrycka organisationen internt. 

Vi vill kunna samla allt material på vår egen kanal och själva utföra 
enklare redigering genom playkanalen. 

 

Livesändning 

Kommunen vill kunna skapa en livesändning både genom att förboka 
sändning och genom att starta precis när behovet uppstår. 
Lösningen ska erbjuda automatisk start, stopp och publicering. Video 
som spelas in ska sparas i ett videobibliotek i molnet. 
 
Video ska kunna låsas med minst lösenord och ip-låsning. 
Systemet ska stödja sändning med dubbla synkroniserade 
bildströmmar där video och eventuell presentationsström publiceras 
sida vid sida i en grafisk spelare. I samma grafiska spelare ska 
kommunen kunna indexera video för ondemand. 
 
Spelaren ska kunna ges kommunens grafiska profil. 
Livesändning ska kunna ske från: 

• Mobiltelefon/Surfplatta 
• Encoder 
• Sändningsprogramvara tex. Wirecast eller Open Broadcaster 

Software. 
 

 
Sändning ska kunna ske i 1080p, 50fps och 2000kbps (per ström), 
samt klara av minst 500 samtidiga tittare. 
Multibitrate ska kunna skapas på inspelad och uppladdad video i 
minst 3 kvaliteter. 
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Vi vill att kanalen ska vara fristående, utan reklam i samband med 
våra sändningar.  Materialet ska lagras i molnet, leverantören ska äga 
streaming- och mediaserver och dessa ska finnas i Sverige. 
 
 
Play-kanal 
Kommunens playkanal ska kunna integreras i kommunens hemsida 
eller användas fristående. 
Playkanalen ska vara helt fri från reklam och endast kommunens 
material ska finnas i systemet. 
Publicering i kanalen ska vara enkelt utan att kommunen ska behöva 
ladda upp och ladda ner videomaterial. Publicering ska ske från ett 
videobibliotek i molnet där kommunen loggar in för att hantera sitt 
material. 
Lagring i videoarkiv/playkanal 100gb ska ingå. 
 
Lösningen för livesändning ska kunna integreras för voteringssystem 
för automatisk indexering av ärende och talarnamn. 
Vi vill kunna sända våra fullmäktigemöten med ljud och bild samtidigt 
med filmvisning av presentationsmaterial. Video och 
presentationsström ska visas sida vid sida i grafisk spelare och 
tittaren ska själv kunna välja om de vill se video eller 
presentationsvy i helskärm eller sida vid sida. Vi vill ha möjlighet att 
ha fler än en kamera. 
Vi vill kunna indexera sändningarna med ärende och talarnamn samt 
kunna interagera med tittarna genom chat. 
 
 
Vi vill kunna välja att styra publicering av filmer externt eller internt. Vi 
vill även kunna lösenordskydda material och bjuda in utvalda grupper 
att ta del av materialet. 
 
 

Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. 

Teknisk support kan ske genom mejl och telefon vardagar 8-17. 

 

Tjänsten ska vara helt förenlig med GDPR och Ånge kommun kräver 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Vi vill gärna ha möjlighet att hyra teknisk utrustning, som kamera och 
mixer. 
 
 
  


