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Qt:n ohjelmistokehitysympäristö on Neusoftin OEM-asiakkaiden digitaalisten ohjaamojen pohjana

Informaatioteknologian ratkaisujen ja palvelujen tarjoaja, kiinalainen Neusoft Corporation (”Neusoft”, SSE: 600718) on valinnut Qt:n
ohjelmistokehitysympäristön yhdeksi teknologiaksi, joilla toteutetaan Neusoftin autojen digitaalisia mittaristoja. Näin ollen Qt on yksi
kumppaneista, jonka ratkaisuja löytyy Neusoftin alkuperäisten laitevalmistajien OEM-asiakkaiden digitaalisista ohjaamoista.

OEM-valmistajat pyrkivät yhä enemmän luomaan asiakkailleen vaikuttavia ajokokemuksia, mikä on johtanut digitaalisten ohjaamoiden suosion
nousuun. Ruuduilla, näytöillä ja käyttöliittymillä on keskeinen rooli kokonaisajokokemuksessa ja digitaalinen mittaristo on olennainen osa
digitaalista ohjaamoa. Digitaalisten mittaristojen tulee kuitenkin vastata muotoilun ja teknologian tiukkoihin vaatimuksiin, jotta ajaja voi käyttää
niitä turvallisesti. Tämä aiheuttaa huomattavia kehityshaasteita OEM valmistajille. Sen lisäksi, että OEM valmistajien näyttöjen on tarjottava
responsiivista grafiikkaa ja luotettavaa suorituskykyä, järjestelmien on myös täytettävä toiminnalliset turvallisuusvaatimukset silloinkin, kun
tuotantosyklit etenevät suunnittelusta kehitykseen erittäin nopeasti.

Kiinassa on maailman suurimmat automarkkinat, ja Neusoft etsi kumppanikseen johtavaa ohjelmistotarjoajaa, joka lähtisi tavoittelemaan alueen
valtavilla markkinoilla olevia mahdollisuuksia. Huolellisen arvioinnin jälkeen Neusoft valitsi Qt:n eri alustoja tukevan
ohjelmistokehitysympäristön, joka toimii yhtenä teknologisena alustana Neusoftin OEM asiakkaiden digitaalisissa mittaristoissa. Neusoft päätyi
valitsemaan Qt:n ympäristön, koska se pystyy vastaamaan toimialan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ja on täysin muokattavissa asiakkaan
toiveisiin. Tämän lisäksi Qt tarjoaa lähdekoodin kaikille käyttäjilleen.

”Kuluttajien odotukset paremmasta käyttökokemuksesta ja toisaalta OEM-valmistajien pyrkimykset saada tuotteet nopeammin markkinoille
sekä tavoitteet alentaa kustannuksia muodostavat huomattavan haasteen. Myös OEM valmistajat kiinnittävät enemmän huomiota digitaaliseen
kokemukseen kuin koskaan aiemmin”, sanoi Lingjun Meng, Neusoftin varapääjohtaja ja Neusoftin autoliiketoiminnan pääjohtaja. ”Olemme
kiinnittäneet huomiota Qt:n teknologiaan ja nähneet, kuinka Qt on viime vuosina ottanut huomattavia edistysaskelia autoteollisuudessa,
etenkin toiminnallisen turvallisuuden alalla. Odotamme innolla yhteistyötä Qt:n kanssa ja ensiluokkaisten tuotteiden tarjoamista
asiakkaillemme.”

”Olemme iloisia, että Neusoft valitsi Qt:n ensisijaiseksi teknologiaksi Kiinan autoteollisuusmarkkinoiden digitaalisiin mittaristoihin”, sanoi
Juhapekka Niemi, The Qt Companyn liiketoimintajohtaja. ”Qt:sta on tulossa johtava teknologia autojen mittaristoihin äärimmäisen
edistyneiden 2D- ja 3D-ominaisuuksien ja integroitujen suunnittelutyökalujen ansiosta. Qt sopii sekä yksinkertaisille laitteistoratkaisuille että
erittäin monimutkaisille huippulaitteistoille, jotka tukevat tulevaisuuden digitaalisten ohjaamojen edistyneitä ominaisuuksia.”

Qt:n teknologia tarjoaa Neusoftille entistä enemmän hallittavuutta koko kehitysprosessin ajalle, koska Qt:n lähdekoodi on avoin. Sen lisäksi Qt
on äärimmäisen joustava, koska koodi tarvitsee kirjoittaa vain kerran ja se toimii millä tahansa alustalla. Qt:n kanssa tehdyn yhteistyön kautta
Neusoft saa myös käyttöönsä Qt:n valtavan kansainvälisen kehittäjäyhteisön sekä Qt:n ensiluokkaiset Professional Services -tukipalvelut.

Sen lisäksi, että Qt tarjoaa kattavan eri alustoja tukevan kehitysympäristön, sen teknologia on nopeaa, tehokasta ja erittäin
käyttäjäystävällistä. Qt:n ympäristöön kuuluu myös Qt Safe Renderer, joka tarjoaa Neusoftille ratkaisun, jolla hahmonnetaan
turvallisuuskriittistä tietoa Qt-pohjaisissa toiminnallisen turvallisuuden sovelluksissa.
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Tietoa The Qt Company yhtiöstä
Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa
miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Isot globaalit yritykset ja kehittäjät ympäri maailmaa käyttävät Qt-teknologiaa, jonka avulla yhtiö
auttaa asiakkaitaan saamaan poikkeuksellisen hyvän käyttäjäkokemuksen ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2018 oli 45,6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 300 henkeä. Lue lisää osoitteessa
https://www.qt.io/fi/.

Tietoa Neusoftista
Vuonna 1991 perustettu Neusoft on ensimmäinen Kiinassa pörssinoteerattu ohjelmistoyritys. Yritys on sitoutunut edistämään yhteiskunnallista
kehitystä ja luomaan parempaa maailmaa IT-innovaatioiden avulla. Ohjelmistoteknologiaan keskittynyt Neusoft tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja,
tuotteita ja palveluita globaaleille markkinoille älykkään kaupungin, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan, älyautojen sekä yritysten välisen
yhteyden aloilla. Neusoftilla on lähes 30 vuoden kokemus autoteollisuudesta ja yli 4 000 autoinsinööriä eri puolilla maailmaa. Neusoftin
tietoviihdejärjestelmäohjelmistot palvelevat 80 prosenttia maailman top 30 automerkeistä, ja globaali kokonaismyyntimäärä on noin 50 miljoona
yksikköä yli 60 maassa. Neusoftin maailmanlaajuinen T&K verkosto keskittyy Kiinaan, Saksaan, Japaniin, Romaniaan ja Yhdysvaltoihin.
Lisätietoja: www.neusoft.com/automotive/.


