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Koenigseggin ajoneuvojen keskikonsolinäytöt ja mittaristot suunnitellaan Qt:n kehitystyökalulla

Urheiluautojen valmistaja Koenigsegg on valinnut The Qt Companyn alustariippumattoman kehitystyökalun ajoneuvojensa keskikonsoleiden
viihdejärjestelmien ja mittaristojen kehittämiseksi. Qt:n ohjelmistotyökalulla tuotetaan Koenigseggin SmartCenter, SmartWheel ja SmartCluster -
tuotteet, joita käytetään Koenigseggin Agera RS, Regera ja Jesko -superautoissa.

Qt:n kehitystyökalun avulla Koenigsegg voi optimoida seuraavan sukupolven Premium IVI-järjestelmiensä kehittämisen ja tuotannon.
Ohjelmistojen kehittäminen Qt:lla on virtaviivaista, koska Qt:n työkalulla suunnittelijat ja ohjelmoivat voivat työskennellä sujuvasti yhdessä.
Tämä nopeuttaa huomattavasti tuotteiden markkinoilletuloaikaa, koska prototyyppien tekeminen nopeutuu. Koenigsegg voi myös käyttää
toiminnallisuuksia ja toteuttamiaan ohjelmistoja useissa eri projekteissa.

Koenigseggin Jesko-hyperautossa on uusi Qt:lla kehitetty rallihenkinen SmartCluster-näyttö. Suoraan ohjauspyörän taakse asennettu viiden
tuuman (108x68mm) näyttö kääntyy ohjauspyörän kääntyessä ja näyttää kaikki kuljettajan tarvitsemat tiedot siististi ja loogisesti.
SmartClusterissa on kaikki keskeiset toiminnot kuten digitaalinen nopeusmittari perinteisen analogisen viisarimittarin sijaan.

Koenigsegg on kehittänyt Qt:lla myös uudet SmartCenter ja SmartWheel -kosketusnäytöt. SmartCenter on Koenigseggin suunnittelema
autojen keskusyksikkö, koko järjestelmän hubi, jossa yhdistyvät laiteliitännät (connectivity), median toisto sekä auton mukavuus- ja
ohjaustoiminnot.

SmartWheel muodostuu kahdesta pienestä kosketusnäytöstä, jotka on upotettu Jeskon ohjauspyörään. Niiden ominaisuudet ovat kuljettajan
käytettävissä koskettamalla tai pyyhkäisemällä. SmartWheelin näytöillä on äänenhallintaan, puhelimen ohjaukseen, ajokorkeuden ohjaukseen
ja vakionopeuden säätämiseen liittyviä toimintoja. Lisäksi Qt mahdollistaa SmartWheelin personoinnin ja konfiguroinnin kuljettajan toiveiden
mukaan. Qt:n Professional Services on auttanut Koenigseggiä saavuttamaan ohjelmistoille asettamansa tavoitteet.

"Koenigsegg on ollut pitkään autoalan innovaatiojohtaja. Olemme Qt:lla todella innoissamme mahdollisuudesta tukea heitä nopeimpien
tuotantoautojen digitaalisen ohjaamon rakentamisessa", sanoo Juhapekka Niemi, myyntijohtaja, The Qt Company. "Ajokokemus muuttuu
siten, että fyysisen ohjauspyörän ja keskitetyn mittariston sijaan tulee useita näyttöjä, joissa on erilaisia liitettävyyksiä ja ominaisuuksia. Qt:n
ohjelmistotyökalun avulla Koenigseggin digitaalinen ohjaamo muodostaa yhden yhtenäisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Lukuisat
ominaisuudet ovat helposti kuljettajan ulottuvilla samalla kun kuljettaja voi keskittyä ajamiseen."

Lisätietoja Qt:sta on osoitteessa https://www.Qt.io/
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The Qt Company
Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa
miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö
auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia 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/

Koenigsegg Automotive AB
Christian von Koenigsegg perusti Koenigsegg Automotive AB:n vuonna 1994. Koenigsegg on maailman johtava edistyksellisten hyperautojen
suunnittelija ja valmistaja. Yhtiö toimii Ängelholmissa, Etelä-Ruotsissa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 300 henkeä.
https://www.koenigsegg.com/


