
Qt World Summit Tokyo 2019 -tapahtumassa huipputason asiakas-
ja kumppanipuheenvuoroja – mukana Amazon Web Services,
Nikon, Suzuki ja Toyota
Qt World Summit Tokyo esittelee toimiala- ja asiakaskohtaisia case-esimerkkejä niin autojen elektronisten ohjausjärjestelmien kuin IoT-
ohjelmistokehitysinnovaatiodenkin alueilta.

Ohjelmistokehitysyritys The Qt Company järjestää marraskuun 29. päivä Qt World Summit Tokyo 2019 -tapahtuman Bellesalle Onarimon
Towerissa Tokiossa.

Qt World Summit Tokyo -tapahtumassa Qt:n japanilaiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit kertovat siitä, kuinka Qt on edistänyt heidän
käyttöliittymiin (UI) sekä ihmisen ja koneen välisiin rajapintoihin (HMI) liittyviä hankkeita. Tosielämän asiakasesimerkit havainnollistavat, miten
Qt auttaa yrityksiä tehostamaan ohjelmistonkehitysprosessejaan, luomaan ensiluokkaisia käyttäjäkokemuksia sekä nopeuttamaan tuotteiden
markkinoille saamista.

Qt World Summit Tokoyssa kuullaan muun muassa seuraavat puheenvuorot:

• Amazon Web Services Japan K.K.: Qt industrial application example using AWS machine learning services 
• Delta Electronics, Inc: Qt for embedded CAD/CAM system 
• LG Electronics: Open source practice of webOS embedded software platform 
• Nikon Corporation: Qt framework for user interface development 
• OMRON Corporation: Next-generation controller platform driven by IoT 
• Renesas Electronics Corporation: Ecosystem strategy and effort for CASE era 
• Schneider Electric Japan Holdings Co., Ltd.: Streamlining development work using Qt 
• SD Tech Inc.: HMI use quality required in the age of autonomous driving 
• Suzuki Motor Corporation: Development of Lo Spec AGL 
• Toyota Motor Corporation: Efforts to develop electronic control systems and software at Toyota

Tapahtumassa on yhteensä yli viisitoista puheenvuoroa. Aihealueet kattavat muun muassa avoimen lähdekoodin, 3D-käyttöliittymän
sovellukset ja itseohjautuvat autot. Tapahtumassa on myös näyttelyalue, jossa Qt-asiantuntijat esittelevät Qt-pohjaisia projekteja sekä
näkemyksiään Qt:n vahvasta ekosysteemistä.

Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. Osallistuminen tulee vahvistaa ennakkorekisteröintijärjestelmän kautta.

Lisätietoja tapahtuman puhujista, sijainnista ja ohjelmasta on luettavissa tapahtumasivuilta: https://www.qt.io/jp/qtws19_tokyo

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.
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