
Digia perustaa "The Qt Company" -tytäryhtiön, avaa uuden Qt-
verkkosivuston ja alkaa tarjota edullisia kuukausipaketteja
pienkehittäjille
Digia Oyj ilmoittaa perustaneensa "The Qt Company" -tytäryhtiön edistämään Qt-liiketoiminnan kehitystä ja markkinoiden laajentamista.
Samalla yhtiö on avannut uuden Qt-verkkosivuston, www.qt.io, joka yhdistää kaupallisen liiketoiminnan ja avoimen lähdekoodin
kehittäjäyhteisön yhteen online-kanavaan.

Yhtiö alkaa myös tarjota uutta, kuukausihintaan tilattavaa Indie Mobile -pakettia, jonka tavoite on tarjota mobiilisovellusten kehittäjille
kaupallinen, joustava ja edullinen työkalu sovellusten kehittämiseen ja julkaisemiseen yleisimmissä sovelluskaupoissa.

"Qt on ollut Digian kansainvälisen tuoteliiketoiminnan ajuri, ja uusien asiakkaiden määrä on kasvanut viime vuosina jatkuvasti alan suurimpien
yritysten vakiinnuttaessa Qt-työkalun käyttöönsä. Erityisen paljon on kasvanut Qt-latausten määrä maailmanlaajuisesti. Uskomme, että voimme
keskittyä Qt-tuotteen ja -liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkina-alueen laajentamiseen yhä paremmin, kun The Qt Company toimii omana
yhtiönään. Meillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet menestyä ja kasvaa", sanoo Digia Oyj:n toimitusjohtaja Juha Varelius.

Qt:n ohjelmistokehittäjien ekosysteemi on kasvanut erityisen voimakkaasti sen jälkeen, kun Qt 5.2 -versio Android- ja iOS -portteineen
julkaistiin joulukuussa 2013. Qt-yhteisöön kuuluu nyt arviolta jo yli 800 000 kehittäjää. Qt 5.2 -versiota ladattiin puoli miljoonaa kertaa vain
kuusi viikkoa ohjelman julkistamisen jälkeen, ja latausten määrä ylitti miljoonan latauksen rajan neljän kuukauden kuluttua julkistamisesta. Qt
5.3 -versio julkistettiin heinäkuussa, ja se ylitti miljoonan latauksen rajan ennätyksellisesti vain runsaassa kuukaudessa julkaisupäivästä.

Jatkossa uusi www.qt.io -verkkosivusto toimii Qt:n virallisena vuorovaikutuskanavana koko Qt-ekosysteemille. Verkkosivustolta on ladattavissa
sekä vapaasti hyödynnettäviä että erilaisia kaupallisia paketteja. Verkkosivusto palvelee sekä ohjelmistokehittäjiä että yrityksiä, jotka haluavat
kokeilla tai ostaa Qt-ohjelmistoja tai tutustua aiheeseen lähemmin.

Vastauksena Qt-yhteisön toiveisiin The Qt Company lanseeraa uuden, 20 euron kuukausihintaisen Indie Mobile -paketin, joka on suunnattu
harrastelijakehittäjille ja pienille, alle 100 000 euron liikevaihdon yrityksille. Pakettiin sisältyy kaupallinen lisenssi sekä täydet kehitys- ja
toteutusoikeudet Apple App Store-, Google Play Store- ja Windows Marketplace -sovelluskaupoissa.

Seuraava versiojulkaisu, Qt 5.4, on odotettavissa ennen vuodenvaihdetta. Kuten elokuussa ilmoitettiin, seuraavassa versiossa Qt:n avoimen
lähdekoodin lisenssiä on muutettu niin, että siihen sisältyy myös GNU LGPLv3 -lisenssi.

The Qt Company -yhtiö

The Qt Company on Digia Oyj:n (listattu NASDAQ OMX Helsingissä, DIG1V) täysin omistama tytäryhtiö, joka vastaa Qt:n tuotekehityksestä,
kaupallistamisesta ja lisensoinnista sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Maailmanlaajuisesti yli 800 000 ohjelmistokehittäjän
käyttämä Qt on C++ -pohjainen kirjasto- ja työkalualusta, jonka avulla on mahdollista kehittää tehokkaita, interaktiivisia ja monialustaisia
sovelluksia ja -laitteita. Qt tukee useita eri käyttöjärjestelmiä pöytäkoneista sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin ja auttaa
ohjelmistokehittäjiä säästämään huomattavasti sovellus- ja laitekehitykseen käytettyä aikaa, kun samaa sovelluskoodia voi helposti hyödyntää
uudelleen. Johtavat teollisuusyritykset, kuten Navico, ABB, Pitney Bowes, Thales, Michelin, Magneti Marelli ja Sennheiser käyttävät Qt:tä
ajoneuvolaitteistojensa, teollisten automaatiosovellustensa sekä liiketoimintakriittisten järjestelmiensä ohjelmistoalustana. The Qt Company
toimii Kiinassa, Suomessa, Saksassa, Norjassa, Venäjällä, Ruotsissa ja USA:ssa.

Koodaa vähemmän. Luo enemmän. Hyödynnä kaikkialla. Lue lisää osoitteesta http://qt.io.

Digia Oyj ja Qt

Digia Oyj on ollut Qt-kehitysympäristön kaupallisen lisenssin haltija maaliskuusta 2011 alkaen. Syyskuussa 2012 Digia osti koko Qt-
liiketoiminnan ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet Nokialta. Vuonna 2014 Digia perusti The Qt Company -tytäryhtiön edistämään Qt-
liiketoiminnan kehitystä ja kasvattamista.
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Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon
hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa ihmisten muuttuva arki. Digia toimii noin tuhannen osaajan voimin Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V).


