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Den första i världen, globala, helt gratis och legala webbplatformen för 
utbyte av musik – ShareTheMusic.com har startat! 
 
ShareTheMusic.com är ett helt unikt projekt. Platformen distribuerar inte musik, utan 
förmedlar mellan användare som vill byta med varandra sina favoritlåtar genom att ge 
dem möjlighet att kunna lyssna på musik.  
 
Personer som har en viss låt i sin dator kan tillgängliggöra den bara till en mottagare i 
taget. Låten får inte multipliceras genom att bli sparat i mottagarens dator – på det viset 
respekteras upphovsrätt. 
 
ShareTheMusic.com är helt gratis och tillgänglig för alla internetanvändare oberoende av var de 
finns i världen. Internetanvändare kan tillgängliggöra sina favoritlåtar åt andra personer i 
världen, tex. en användare från USA kan tillgängliggöra Madonnas låt åt en person i Spanien, 
likadant som en som bor i Brasilien kan lyssna på Chopin som han fått tillgänglig från en 
internetanvändare i Japan. Internetanvändare kan även njuta av The Beatles’ musik vilket gör 
ShareTheMusic.com till ett av de få ställen på nätet där man kan legalt lyssna på gruppens låtar.  
 
På webbsidan www.sharethemusic.com kan användare hitta även Randomizer vilken är den 
första i världen One-2-One Social Radio. Det är en radiostation med flera kanaler där användarna 
själva agerar som sändare. Radiomizer likadant som hela ShareTheMusic fungerar som One-2-
One Streaming.  
 
För nuvarande finns följande kanaler tillängliga i Randomizer: Depeche Mode, Madonna, 

Metallica, The Beatles, U2, 80s Collection, Rock Classics. Antal kanalet kommer att ökas enligt 
behov under tidens lopp.  
 
Pån ShareTheMusic.com finns även plats där användare kan bilda egna profiler, kommunicera 
med varandra, byta informationer, bilda temagrupper.  
 
På www.sharethemusic.com hittar man också en stor bas med konserter som sker i hela världen.  
 
ShareTheMusic.com är en global platform och för nuvarande finns i 8 språkversioner: engelska, 
spanska, portugisiska, franska, tyska, italienska, nederländska och polska. Flera språkversioner 
är på gång.  
 
Informationutbyte om musik som tillgängliggörs av användare sker via Global Sharing Platform 
– en applikation skapad för att hantera musikresurser. En särskilt algorytm skapad av firma 
Hicron garanterar strömningsdistribution mellan avsändare och mottagare och ser till att 
maximal effektivitet uppnås att betjäna så stort antal användare som möjligt.  
 
Användare kan dela med varandra sina legala musikresurser i form av mp3-filer. 
Platformen är tillgänglig för operativsystem Windows (XP, Vista) och betjänar följande 
webbläsare som Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari eller Chrome.  
 
 
Inom 2 månader kommer vi även att starta en version för datorer som jobbar i följande system 
som Mac0s och Linux. 
 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/


Portalen  finns nu i en beta-fas.  Dess alla funktioner kommer att bli tillgängliga om några 

veckor. 

 
Platformen ägs av firma DESH som finanseras av privat kapital. VD-n och delägaren är Tomasz 
Szladowski.  
 
 

 
Webbadress:  
www.sharethemusic.com 
 
Press: 
www.sharethemusic.com/pressroom 
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