customer case

Public cloud hosting helpt je
bedrijf mee groeien

De vraag
van Moodio.TV

Moodio.TV is een nieuw web tv-platform dat helemaal in het teken staat van Belgische
muziek. Muziekliefhebbers, van klassiek over hip hop tot wereldmuziek, kunnen op dit
platform terecht voor de laatste nieuwtjes over hun favoriete artiesten, met video’s en
uiteraard veel muziek.

We mogen best trots zijn op onze levendige muziekscene, vonden ze bij Moodio.TV. Om alles wat
beweegt op muzikaal vlak in België te promoten,
werd Moodio.TV gelanceerd. “Op onze website
staan ondertussen 750 zelfgemaakte video’s,
over de meest uitlopende onderwerpen die te
maken hebben met muziek. De video’s linken we
aan allerlei tools voor e-sales, e-promotion en eticketing”, vertelt Frédéric van Moodio.TV. De kans
dat je als muziekliefhebber al online een filmpje
hebt bekeken met de web player van Moodio.TV
is groot. Heel wat festivals en muziekorganisaties

als Sabam hebben de web player op hun site
staan. “Tijdens de zomer telden we pieken van
bijna 1 miljoen displays per dag, aangezien 90 %
van de grote festivals in België onze player op hun
website hadden gezet.”
“Op de web player kunnen we een rolling display
of banners plaatsen, die het voor de kijkers
mogelijk maken om meteen door te klikken naar
de juiste tool. We merken dat er heel wat belangstelling is voor onze vorm van web tv vanuit de
muzieksector. Vooral omwille van de directe link
tussen het product en de tools. We zijn nu bezig
met het ontwikkelen van gelijkaardige webtools
voor andere domeinen dan muziek. Bijvoorbeeld
voor mode en sport. We vonden daarvoor al
mogelijk geïnteresseerde partners.” Moodio.TV is
brandend ambitieus, en rekent op Combell om die
ambities waar te maken.

“Tijdens de zomer telden we
pieken van bijna 1 miljoen
displays per dag.”

Moodio.TV
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Moodio.TV zocht een schaalbare oplossing
om hun web player te hosten. Verder waren
er problemen op vlak van stabiliteit en
performantie.

De oplossing
van Combell

Een public cloud op basis van VMware
technologie. Deze cloud is snel schaalbaar
en uiterst flexibel. De ondersteuning is
volledig in handen van de system engineers
van Combell. De standaard high-availability
functie garandeert maximale beschikbaarheid.

Troeven van
Combell volgens

Moodio.TV

Snel, efficiënt, technisch sterk, flexibel,
beschikbaar en service minded. Combell
begrijpt onze noden en heeft oor voor elk
probleem.

“Nu beschikt Moodio.TV over een flexibele en ‘high available’
oplossing, die kan meegroeien met de evolutie van het bedrijf.”
Noodsituatie

Combell maakt dromen mogelijk

“In december 2009 lanceerden we het platform
en de player. In de maanden erna telden we
gemiddeld zo’n 1.000 displays per dag, die
via externe sites inbegrepen. We hadden nooit
gedacht dat we in juli plots 300.000 displays per
dag zouden halen! De hosting gebeurde tot dan
op 3 externe servers bij een andere partner, maar
de enorme stijging aan activiteit deed de servers
crashen. We moesten dus snel op zoek naar een
nieuwe partner die ons een flexibele en professionele hostingondersteuning kon aanbieden.”
Samen met Moodio.TV onderzocht Combell
verschillende scenario’s. Er werd gedacht aan
dedicated hosting, maar ook private cloud hosting
of public cloud hosting leken mogelijke oplossingen. Na verschillende gesprekken met Moodio.TV
en hun partner in India kwam uiteindelijk public
cloud hosting door Combell als meest geschikte
oplossing uit de bus. Nu beschikt Moodio.TV over
een flexibele en ‘high available’ oplossing, die kan
meegroeien met de evolutie van het bedrijf. De
problemen met stabiliteit en performantie losten
de Combell system engineers op. Deze slaagden
erin de omgeving verder te optimaliseren tot een
stabiel en performant platform.

Frédéric beaamt dit volmondig. “Als jonge
onderneming kozen we ervoor om te starten met
public cloud hosting. En als we blijven uitbreiden,
kunnen we overschakelen naar een private cloud,
wat inhoudt dat we geen serverruimte meer delen
met andere gebruikers. Na de migratie naar de
public cloud hadden we geen problemen meer.
De public cloud is veel groter dan een enkele
externe server met een hogere bandbreedte. Alles
loopt nu heel vlot. Dankzij deze stabiele oplossing
maken we zelfs werk van onze verdere ambities
en dromen.”

Identikit
Moodio.TV

Online web tv platform met web player voor
online streaming van video’s
Produceert zelf video’s
De tools halen 900.000 displays per maand
Klanten: Sabam, Dour festival, persgroepen,
cultuurhuizen, Francofolies, 10 Days off,
Gentse Feesten, Couleur Café

Primeur in België
Moodio.TV kaapte in België de primeur voor het maken en lanceren van interactieve video. Voor het Dour festival maakte een ploeg
van Moodio.TV een video waarmee je op interactieve wijze het festival kunt verkennen. Voor en achter de schermen.

Wil je meer informatie over Public Cloud hosting?
Neem contact op met één van onze account managers op

0800-8-567890
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