
Produkt utvecklad i Linköping sprider kunskap i Afrika
För 10 år sedan lanserades webbläsaren Opera Mini som är utvecklad i Linköping. Produkten har över 250 miljoner användare
världen över. Genom att lägga till Worldreader som ett nytt bokmärke gör Opera det nu enkelt för miljontals användare i 32
afrikanska länder att få tillgång till över 15 000 digitala böcker direkt i sin mobiltelefon.

För en tid sedan inledde det internationella internetföretaget Opera ett samarbete med Worldreader, en ideell organisation som jobbar med att
ge barn och familjer i Afrika tillgång till digitala böcker.

- Worldreader gör ett fantastiskt och viktigt jobb och vi har en otrolig räckvidd med många miljoner användare av Opera Mini i Afrika. Vi
bestämde oss för att hjälpa till och göra deras innehåll tillgängligt direkt i Opera Mini. På så sätt kan användare i 32 afrikanska länder enkelt få
tillgång till ett digitalt bibliotek fullmatat med böcker, säger Peter Wallman, vd för Opera i Sverige.

Bidrar till att öka läskunnigheten

Mobiltelefoner är viktiga i Afrika för att få tillgång till information och de digitala böckerna har redan blivit mycket uppskattade. De mest
populära kategorierna är kärlek, sport, utbildning och hälsa.

- Vi vet att det finns en stor andel analfabeter i Afrika och att många barn i grundskolan saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Ju fler
som får tillgång till böcker innebär mer kunskap och det känns fantastiskt roligt att vår teknik kan vara med och bidra till det, säger Peter
Wallman.

Snabb surf i dåliga nätverk

Även med en gammal telefon eller med en långsam uppkoppling, kan man med Opera Mini komma åt internet på ett snabbt och enkelt sätt.
Det är en av förklaringarna till varför webbläsaren är så populär i tredje världen.

- Vi på Opera drivs av att göra internet tillgängligt för alla, oavsett vilken enhet man använder, vilket nätverk man har eller var i världen man
befinner sig. Jag jobbar löpande med att förbättra Opera Mini och den här senaste konfigurationen med Worldreader, är jag extra stolt över
eftersom den gör en så stor skillnad för så många människor, säger Malin Rundberg, projektledare på Opera i Linköping.
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Video om vad samarbetet mellan Opera och Worldreader möjliggör i utvecklingsländer.

Video från Clinton Global Initiative´s årsmöte.

Läs mer om Opera Mini (10 år)

Opera är ett internationellt företag som jobbar med att göra internet tillgängligt för alla. Opera har 28 kontor i 20 länder med huvudkontor i Oslo. På kontoret i Linköping jobbar cirka 70
personer specialiserade på att utveckla Opera-webbläsare för datorer, mobiltelefoner, TV-apparater och surfplattor som används av mer än 350 miljoner människor runt om i världen. Läs
mer om Opera på www.opera.com.


