
Fra idé til internasjonalisering

Sogndal, 31. mai 2017 



• Hvem er Paneda – Kort presentasjon 

• Hvorfor « Go global» - Produkter og markeder

• Hva er H2020 for oss – Erfaringer med søknadsprosessen 
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Historisk utvikling

Priser

Kunder

Sterkt vekst

Reodorprisen
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Presenter
Presentation Notes
I dag distribuerer vi Canal Digital pakker gjennom 12 sendere (Grunn, familie og entertain)Den 13 senderen på Nesbyen hyttelandsby skal vi kjøre med eget Paneda kort.I tillegg har vi bredbånd på Nesbyen. 

http://www.vegvesen.no/


Forretningsområder
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Break In Systems

TV/DAB-nett

Broadcast
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Break In System

• Eneste selskap i Norge som har 
egenutviklet innbrytningssystem for DAB. 
Det er bare et par andre i Europa som har 
dette.

• Eneste som har et unikt 
overvåkingssystem som sikrer maksimal 
oppetid og som overvåker kringkastings-
anlegget 24/7 

• Pr. april 2017 har 140 tunneler i Norge 
Paneda kringkastingsutstyr



Nye markeder – Break In Systems

NORGE
• Industrilokaler
• Nasjonal beredskap
• DAB-teknologi - instrumenter

EUROPA
• Break In System for tunneler – Teknologi
• Nasjonal beredskap
• Industri
• DAB-teknologi - instrumenter
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TV/DAB- nett
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• Eier og drifter 166 sender stasjoner i det digitale 
bakkenettet 

• Har kontrakt frem til 1.6.2021

• Har ombygget alle senderne til DVBT2 standard i 2016



Nye markeder TV/DAB-nett

• Basisnett bakkenett - 430 sendere (RiksTV)
• Skyggenett – 552 sendere (NRK)

8



Broadcast
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• Har utviklet en helt unik «Kringkastings sentral» 
(DAB-headend) for store og små kringkastere 

• Lansert på IBC2016 i Amsterdam 2016

• Store forventninger «world wide»



Radiostasjoner med Paneda DAB-løsning

• Radio Bodø
• Radio Tromsø
• Radio Bardufoss
• Nea Radio Trondheim
• Nea Radio Selbu
• Radio Haugaland
• Radio 1FM Molde 
• Radio Bø, Vesterålen
• Radio Alta
• Norkring Østfold 
• Norkring Hordaland
• Norkring SUPPORT RIKS 
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• Sverige
• Danmark
• Italia
• Tsjekkia/Slovakia
• Latvia
• Dubai
• Burma
• Belgia 
• Australia



11

DAB er i en tidlig fase – mange muligheter nasjonalt og internasjonalt



Hva er H2020 for oss – Erfaringer med søknadsprosessen 

• SMB - Fase 1-programmet
Proposal phase 1 - Paneda DAB AS.pdf

• Svar
• 745055-DAB i cloud-Esr.pdf
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Kommentarer fra Innovasjon Norge

• Dette var ikke et bra resultat. Jeg har sett på evalueringsrapporten. Implementeringsbiten (del 3) fikk en helt 
uakseptabel score (1.79). Etter å ha sett på endelig versjon av søknaden så ser jeg at spørsmål 3.1 – 3.4 ikke er 
besvart. Der ligger nok mye av grunnen.

• Du vil se at evalueringsrapporten gir noen områder som ‘Insufficient (0-1.49)’. Det betyr at spørsmålet ikke er 
besvart i det hele tatt eller på en svært dårlig måte.

• Del 1 og 2 var en helt ok score for å være første gangen. 

• Generelt ville jeg nå godt igjennom malen igjen og sett om du har svart på samtlige spørsmål. Har du noen som kan 
se på søknaden med nye øyne?
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