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Jolla julkisti Sailfish 3:n, uusia Sailfish-laitteita ja uuden
käyttöjärjestelmäversion peruspuhelimille
Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla julkisti Mobile World Congress 2018 messuilla Barcelonassa Sailfish 3:n, kolmannen sukupolven version sen
itsenäisestä käyttöjärjestelmästä. Jolla julkisti myös laitetuen Sonyn Xperia™
XA2:lle, Gemini PDA:lle sekä uusille INOI-tableteille, sekä esitteli Sailfish OS version uusille tehokkaille 4G-peruspuhelimille.
Vuoden 2018 aikana maailman ainoa vaihtoehtoinen mobiilikäyttöjärjestelmä Sailfish OS
kehittyy kolmanteen sukupolveensa. Sailfish 3 on tulosta pitkäjänteisestä kehitystyöstä,
jota Jolla on tehnyt lisenssikumppaneidensa ja kehittäjäyhteisön kanssa.
“Sailfish OS on kehittynyt Jolla-laitteiden käyttöjärjestelmästä merkittävien kansallisten
mobiiliekosysteemihankkeiden mahdollistajaksi, sekä lukuisten eri laitteiden päivittäiseksi
käyttöjärjestelmäksi”, kommentoi Sami Pienimäki, Jollan toimitusjohtaja. “Olemme erittäin
ylpeitä siirtymisestä kolmannen sukupolven Sailfish OS:ään, ja asiakkaamme niin
julkishallinnossa, yrityksissä kuin Sailfish-yhteisössä saavat tästä merkittävän päivityksen.”
Sailfish 3 tuo mukanaan lukuisia uudistuksia ja parannuksia. Paikallisten
mobiiliekosysteemihankkeiden paremmaksi tukemiseksi Sailfish 3 mahdollistaa entistä
varmemmat ja tasaisemmat ohjelmistopäivitykset, palvelut itsenäisten
tuotekehityskeskusten luomiseen, paikallisen ylläpidon, koulutukset sekä
asiakaskohtaisesti räätälöitävät ohjelmisto-ominaisuudet. Sailfish 3:ssa on myös
merkittävästi laajemmat turvallisuustoiminnot, joiden ansiosta käyttöjärjestelmä on
entistäkin vahvempi ja soveltuu näin erinomaisesti erilaisiin yritystarpeisiin.
Sailfish 3 tuodaan markkinoille vaiheittain vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana.
Useita uusia Sailfish-laitteita
Sailfish OS toimii nyt virallisesti jo yli tusinan mobiililaitteen käyttöjärjestelmänä, ja
yhteisöprojektien kautta tuettujen laitteiden määrä on vieläkin suurempi. Tuetut
laitekategoriat sisältävät nyt jo peruspuhelimet, älykellot, tabletit, yritysratkaisut sekä
lukuisat älypuhelimet. Sailfish 3:n myötä Jolla laajentaa ladattavan Sailfish X -ohjelmiston
saatavuuden myös PDA-tyyppisiin laitteisiin.

Mobile World Congress 2018 -tapahtumassa Jolla esitteli Sailfish OS -tuen seuraaville
laitteille:
Sonyn Xperia™ XA2: yhteistyössä Sonyn Open Devices Programin kanssa Jolla tuo
Sailfish OS:n uudelle Xperia™ XA2:lle. Sailfish X -ohjelman kautta kiinnostuneet voivat
ladata ja asentaa Sailfish-käyttöjärjestelmän Sonyn uuteen laitteeseen kesän 2018 aikana.
Gemini PDA: Planet Computersin viime vuonna esittelemä Gemini PDA on uuden
sukupolven PDA-laite, jossa on täydellinen QWERTY-näppäimistö. Ensimmäisiä laitteita
toimitetaan tällä hetkellä joukkorahoitusasiakkaille. Sailfish OS -versio Gemini PDA:sta on
esillä ensimmäisen kerran MWC 2018 -messuilla ja sen saatavuustiedot julkistetaan
myöhemmin.
INOI T8- ja T10-tabletit: venäläinen mobiililaitevalmistaja INOI esittelee asiakkailleen
kaksi uutta tablettia: 8-tuumainen T8 ja 10-tuumainen T10. Laitteet on suunnattu
pääasiassa venäläisille yritysasiakkaille.
Sailfish OS nyt saatavilla myös peruspuhelimiin
MWC 2018 -messuilla Jolla julkisti myös täysin uuden tuotekategorian
käyttöjärjestelmälleen: uudet tehokkaat 4G-peruspuhelimet.
“Sailfish OS eroaa kilpailijoistaan tässä kentässä sillä, että pystymme tukemaan teknisesti
karsittuja ja halpoja laitealustoja, mutta kuitenkin samalla ajamaan valikoituja Androidsovelluksia ainutlaatuisen teknologiamme avulla. Sailfish OS:ssä on myös VoLTE-tuki,
joka on jatkuvasti tärkeämpi ominaisuus tässä uudelleen syntyvässä tuotekategoriassa.
Uskomme, että saamme tämän vuoden aikana tälle ainutlaatuiselle yhdistelmälle
merkittäviä lisenssiasiakkuuksia”, Pienimäki jatkaa.
Sailfish 3:sta löytyy lisää tietoa osoitteesta: https://jolla.com/sailfish3.
Jollan MWC-lehdistökontakti: Juhani Lassila, +358 40 541 2365, press@jolla.com
Jollan lehdistömateriaalia löytyy osoitteesta: www.jolla.com/press.
Tietoa Jollasta
Jolla Oy on suomalainen mobiiliyhtiö ja itsenäisen Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kehittäjä. Sailfish
OS on maailman ainoa paikallisiin ekosysteemihankkeisiin lisensoitava mobiilikäyttöjärjestelmä.
Tällä hetkellä Jollan paikalliset kumppanit rakentavat sen pohjalle paikallisia toteutuksia
Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja Kiinassa.
Sailfish OS toimii virallisesti jo yli tusinan mobiililaitteen käyttöjärjestelmänä - yhteisöprojektien
kautta laitemäärä on vieläkin suurempi. Jollan uusin tuote, ladattava ja asennettava Sailfish X ohjelmisto julkistettiin lokakuussa 2017, ensimmäisenä Sony Xperia X -laitteelle.
Jollan juuret ovat Nokiassa ja MeeGo-käyttöjärjestelmässä.
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