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Oulumo ja Jolla aloittavat yhteistyön kansainvälisille
markkinoille suunnatun kuvaturvapuhelimen kehittämiseksi
Kuvaturvapuhelimia kehittävä Oulumo aloittaa yhteistyön Sailfish OS käyttöjärjestelmän omistavan Jollan kanssa. Solmitun aiesopimuksen mukaan
yhteistyön tavoitteena on kehittää erityisesti kansainvälisille markkinoille suunnattu
versio Oulumon Lumo-videoturvapuhelimesta Sailfish OS -käyttöjärjestelmään
perustuen.
Oulumo kehittää turvaa ja hyvinvointia lisääviä kommunikaatiotuotteita etenkin vanhuksille,
heidän perheilleen ja hoiva-alan toimijoille. Turvallinen elämä kotona ja hyvät
mahdollisuudet kommunikoida läheisten ihmisten kanssa ovat Oulumon kärkitavoitteita.
Lumo-videoturvapuhelin yhdistää käyttäjät, heidän ystävänsä ja perheensä kokonaan
uudella tavalla. Lumo tarjoaa kehittyneen tietoturvateknologian, sosiaalisen
yhteysverkoston ja innostavan toimintaympäristön, jotka takaavat hyvän elämän
mahdollisimman pitkään ja turvallisesti omassa kodissa. Käyttäjät voivat esimerkiksi
soittaa videopuheluja Lumon ja älypuhelimien välillä helposti Lumon kuvaruudulla
näkyvien sukulaisten kuvien kautta – vain koskettamalla kuvaa. Oulumon palvelimien
ansiosta laite on vuorovaikutteinen ja kaksisuuntainen tietotyökalu sukulaisten, kotihoidon,
hoitoyritysten ja asiakkaan välillä.
Oulumo on kehittänyt Euroopan markkinoille Android-käyttöjärjestelmään perustuvan
Lumo-kuvaturvapuhelimen, jonka jakelu on juuri alkanut. Erityisesti Euroopan ulkopuolisille
markkinoille suunnatun Sailfish OS Lumo -kehityshankkeen ensimmäiset vaiheet
käynnistyvät tulevan kesän aikana.
"Sailfish OS on täydellinen teknologiavalinta tulevaisuuden Lumovideoturvapuhelimeemme, koska se on itsenäinen, ja se keskittyy oletusarvoisesti
yksityisyydensuojaa ja turvallisuutta korostaviin ratkaisuihin”, sanoo Oulumo Oy:n
perustajaosakas ja johtaja Tuomo Sihvola. ”Tavoitteenamme on viedä tuotteemme
kansainvälisille markkinoille kustannustehokkaasti ja uskomme, että tämä kumppanuus
Jollan ja Sailfish OS:n kanssa auttaa meitä osaltaan tässä tavoitteessa. Olemme erittäin
innoissamme kumppanuudesta Jollan kanssa."
"Jollan ja Oulumon yhteistyö on luonnollista, koska molemmat keskittyvät
yksityisyydensuojaan ja tarjoavat itsenäisiä vaihtoehtoisia ratkaisuja turvalliseen
kommunikointiin”, kertoo Sami Pienimäki, Jollan perustajaosakas ja toimitusjohtaja.
”Oulumon kokemus ja tietotaito omalla alueellaan tekevät tästä projektista meille
mielenkiintoisen ja se sopii hyvin laajempaan tavoitteeseemme mahdollistaa erilaisia
turvallisia ja riippumattomia käyttöjärjestelmätoteutuksia Sailfish OS:n pohjalle.”
Lumo Video Security -puhelin, joka toimii Sailfish OS:llä, esitellään ensimmäistä kertaa
Critical Communications World 2017 -tapahtumassa Hongkongissa 16-18.5.2017.
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Tietoja Oulumo Oy: stä
Oulumo Oy:n perustajatiimissä yhdistyy vuosikymmenten kokemus erilaisten
henkilöturvallisuuteen liittyvien palvelujen parissa sekä niihin liittyvien teknisten ratkaisujen
toteuttamisessa. Noiden vuosien aikana miljoonan ajetun asiakaskontakti-kilometrin
jälkeen oli selvää, mitä uudelta tämän päivän henkilöturva- ja hyvinvointilaitteelta
edellytetään. Sen on oltava paljon enemmän kuin turvanappi.
Tiimi syntyi, kun VTT Oy:n kehitystiimin jäsenet liittyivät hankkeeseen. Ensimmäistä kertaa
uutta hoiva-alan innovaatiota lähdettiin Suomessa kehittämään näin laajan tiimiosaamisen
ja aidon pitkän asiakaskokemuksen ohjaamana. Yrityksessämme on ollut alusta asti alan
ammattilaisten vahva tuki. Niinpä yrityksen sijoittajaosakkaana on alusta asti vaikuttanut
sosiaali- ja terveysalan toimijoita.
Oulumon Lumo Kuvaturvapuhelin on maailman ensimmäinen valmistettu
kuvaturvapuhelin. Se yhdistää henkilöturvallisuuden, hyvinvointiseurannan sekä
sosiaalisen kanssakäymisen yhdeksi kokonaisuudeksi aivan uudella tavalla.
laajaan osaamiskykyyn ja vuosien aitoon asiakaskokemukseen. Yrityksemme on alusta
lähtien saanut innostuneen tuen alan ammattilaisilta, ja sosiaali- ja terveysalan toimijat
ovat investoineet siihen kumppaneina.
www.oulumo.com
Jolla Oy
Jolla kehittää ja lisensoi avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää. Jolla perustettiin vuonna 2011, ja
ensimmäiset Sailfish OS -älypuhelimet Jolla-brändillä tulivat kansainvälisille markkinoille vuoden
2013 lopulla. Tällä hetkellä Jolla keskittyy lisensointistrategiaan tavoitteenaan palvella valtiollisia ja
räätälöityjä käyttöjärjestelmätoteutuksia hakevia yritysasiakkaita. Jollan ensimmäinen merkittävä
lisensointikumppani oli Intex Technologies, Intian suurin älypuhelinvalmistaja.
Jollalla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Hongkongissa.
www.jolla.com

