Safe Lane Gaming tecknar
samarbetsavtal med SmileShark
SmileShark är utvalda experter av Amazon för optimering av serverstruktur, serveranvändning och
kostnadsoptimering. SLG har under en tid arbetat med optimering för spelet Battle Camp och tar nu in mer
experthjälp på serversidan. Samarbetet innebär att konsulter på SmileShark, som specialiserar sig på just det vi
använder Amazon Web Services (AWS). SmileShark ser över serverupplägg och trafik för att hitta en optimerad
lösning.
Målet med samarbetet är att sänka serverkostnader och samtidigt effektivisera serverupplägget. Det här kommer
ge bättre förutsättningar för spelets utveckling och förbättra användarupplevelsen ytterligare.
SmileShark arbetar globalt med huvudkontor i Sydkorea. De har haft en väldigt snabb resa, då de startade 2019,
och så sent som i maj 2021 vann de AWS Rising Star of the Year Award.
Jesper Nord, VD Safe Lane Gaming
“Ännu ett spännande samarbete i Sydkorea. Det känns som en naturlig utveckling iom att vi har större delen av
Battle Camps utvecklarteam där. Språk och närhet kommer att vara positivt i vår första projekt med SmileShark.
Jag ser också hur SmileShark kommer vara behjälpliga kring flera av våra spel i portföljen under 2021 och vidare.”
JinHwan Chang, SmileShark CEO
"SmileShark is an AWS consulting partner specializing in the game industry established by a group of top-tier game
engineers. It's very honored to work with Safe Lane Gaming, which is pioneering the global game market. As an
AWS consulting company specializing in games, we will do our best to provide AWS infrastructure so that SLG can
focus on developing the best games.”
Mer info om Smile Shark: https://www.smileshark.kr/
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Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar
spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

