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Content Delivery 

Networks, CDN, tilbyr 

innholdsdistribusjon over 

bredbånd og Internett for 

nordiske og internasjonale 

innholdsleverandører. 

Tjenesten distribuerer 

Internett-TV (TV-kanaler 

live, eventsendinger o.l.) 

video on demand- (VoD) 

tjenester og internettradio 

til PCer, mobile terminaler, 

tablets og set-top bokser 

(STBer) i aktuelle TV- og 

videoformater. 

 

 

Målgruppe  

CDN tilbys kunder som ønsker å distribuere innhold over internett med høy kvalitet til sluttkunder med 

internettaksesser fra Telenors nett og andre ISPers nett tilknyttet Telenors IP-nett. 

 

Funksjonell beskrivelse 

Content Delivery  

CDN er en tjeneste som leveres via Telenors CDN-plattform og IP-nett. Plattformen håndterer 

distribusjon av store volumer av datatrafikk for Live og On-demand video og audio. Transport av 

innhold fra innholdsleverandør til CDN plattformen kan gjøres via internett eller med dedikert 

forbindelse eller benytte ferdigformaterte TV-kanaler direkte til Telenor CDN fra definerte parter og 

kilder. 

 

Telenor CDN leverer 

Produksjonsplattformen leverer midlertidig lagring, distribusjon og overføring av live og on demand-

TV, video og radio over Internett i tillegg til generell http-levering av filer.  

 Mottar, lagrer og/eller trans-koder og strømmer innhold fra valgte innholdsleverandører 

med rettigheter for innholdsdistribusjon.  

 Innhold distribueres med noder i Norge, Sverige og Danmark. 

 Oslo er leveransepunkt for innhold fra innholdsleverandører (Ingest). 

 Tjenesten er integrert med Telenor Satellite Broadcast heade-end tjeneste med over 250 

live TV-kanaler. Det er mulighet å tilby transmuxing på forespørsel.  

 Godkjent for å håndtere MPAA-styrt innhold 

 

Typiske anvendelsesområder 

 Distribusjon av Internett-TV, live og on demand til PCer, mobile terminaler, tablets og set-

top bokser (STBer) i aktuelle TV- og videoformater 

 Lagring av innhold, Ingest 

Fordeler med produktet  

 Strømming av innhold med høy kvalitet 

 Tilnærmet ubegrenset kapasitet 

Innholdsleverandører/ 

distributører 
Brukere av 

innholdstjenester 

Prinsippskisse CDN 

Internett 
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Forutsetninger 

Leveranse etter nærmere avtale. Ved førstegangs etablering kan testperiode avtales. 

Mørk Fiber er en ren transportforbindelse og det forutsettes at kundeutstyr ivaretar nødvendig tilpasning mot 

grensesnitt, samt kontroll og overvåking av forbindelsen. 

 

Teknisk spesifikasjon/Produktspesifikasjon 

 

Supported distribution options Supported streaming technologies 

   Downloading and caching of any kind of files  

 Media files can be played back at the same time as 

the file downloads  

 Progressive download,  

 Web acceleration of static content 

 Adaptive streaming 

o Adobe Dynamic HTTP Streaming (HDS)  

o Apple HTTP Adaptive Streaming / HTTP Live 

Streaming (HLS) 

o Microsoft Smooth Streaming  

 DRM support 

o Playready 

o Adobe Flash Access 

o Widevine 

 Windows Media Services 

o Live and on-demand (video and audio) 

o Formats supported: WMV, WMA, ASF 

 Icecast 

o Live (audio)  

o Formats supported: MP3, AAC, Ogg 

 Adobe Media Services 

o Live and on-demand (video and audio) 

o Formats supported: FLV, MP4 

 

 

 

Tilgjengelighet Telenor CDN distribusjon og lagring 

Tjenesten forventes å være operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året, med unntak av planlagt nedetid som skyldes 

nødvendig vedlikehold. Telenor har definert tiden fra mandag kl 01:00 til 06:00 som et generelt vedlikeholdsvindu. I 

denne tiden kan det oppstå redusert tjenestekvalitet i hele Telenors nettverk. 

 

Generelt kan Telenor garantere at tjenesten har en oppetid på 99,5% målt på månedsbasis (ikke inkludert planlagt 

vedlikehold).  Historisk tilgjengelighet er høyere enn dette og Telenor har som mål å oppnå aggregert oppetid på 99,90 

%.  

Nedetid som skyldes feil i Kundens applikasjon(er) er Kundens ansvar, og blir ikke sett på som reduksjon i Telenors 

tjenestekvalitet.  

 

Annen nyttig informasjon 

 Generelle vilkår Internet Service Portfolio 

 Tjenestebeskrivelse og Service Level Agreement (SLA) 

 Kontaktinformasjon 


