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Maailmaa valloittava suomalainen mobiilituoteperhe vaihtoi omistajaa 

Unikie Voice & Messaging -tuotteilla kasvavat markkinat Amerikassa 

 

Neusoft kauppa toi Unikielle uuden, kansainvälisillä markkinoilla toimivan IP-pohjaisia puhe- ja 

viestintäpalveluita tarjoavan mobiilituoteperheen. Unikie Voice & Messaging -tuotteilla on nyt 

kasvava kysyntä, ja yritys laajentaa globaalia myyntiään erityisesti Amerikassa.  
 

Unikie Voice & Messaging -ratkaisun ytimessä ovat räätälöitävät monialustasovellukset, jotka päivittävät 

napin painalluksella laitteen käyttämään operaattorin uusimpia verkkoratkaisuja ja palveluita päivittäisessä 

viestinnässä. Sovellukset mahdollistavat puhelut millä tahansa laitteella ja mistä tahansa Wi-Fi verkosta myös 

matkapuheluverkon katvealueilla tai ulkomailla.  

- Unikie Voice & Messaging -mobiiliteknologia on erittäin kiinnostava kokonaisuus ja tuoteperhe 

vahvistaa merkittävästi teknologiaportfoliotamme. Uudet operaattorikentän asiakkaat ja tämä 

segmentti ovat tulevaisuudessa tärkeä osa kansainvälisiä suunnitelmiamme, sanoo Unikien 

toimitusjohtaja Esko Mertsalmi. 

Unikien mobiilituotteiden kysyntä kasvaa globaalisti 

Neusoft kaupan jälkeen Unikie on laajentanut Voice & Messaging -tuotteiden myyntiä maailmanlaajuisesti, 

pääpainon ollessa Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoilla sekä Lähi-idässä, missä IP-pohjaiset puhe- ja 

viestintäratkaisut tuovat muun muassa toivottua kustannussäästöä. 

- Sekä Etelä- että Väli-Amerikka näyttävät hyvin kiinnostavalta markkina-alueelta Unikien uusille Voice-

ratkaisuille. Alueella on paljon ihmisiä, joilla ei ole puhelimissaan sisäänrakennettuna VoLTE- tai 

VoWiFi-ominaisuuksia sekä operaattoreita, jotka etsivät laiteriippumattomasti kustannussäästöä IP-

pohjaisten puhe- ja viestintäratkaisujen avulla. Pohjois-Amerikassa on myös suuria uusia 

mahdollisuuksia esim. virtuaalioperaattoreiden kautta, joissa Unikien ratkaisu voisi tuoda lisäarvoa ja 

avata uusia tulovirtoja samanaikaisesti, kertoo Jussi Mantynen Unikie Inc: stä. 

Unikien aktiivinen toiminta USAssa alkoi maaliskuussa, kun Jussi Mäntynen avasi toimiston Palo Altossa. 

Amerikan mantereen toiminnot tukevat nyt loistavasti Unikie Voicen toimituksia Latinalaisessa Amerikassa ja 

Unikie Messaging toimituksia Pohjois-Amerikassa. Toimituksiin kuuluvat räätälöityjen ja uusien 

viestintäratkaisujen käyttöönotto, brändäys ja lanseeraus sovelluskauppojen kautta. 

IP-pohjaisia massaviestintäpalveluita mobiilioperaattoreille 

 
Unikie Voice & Messaging -tuotteet sisältävät standardien mukaiset VoWiFi-, VoLTE-, VoIP- ja RCS-sovellukset 

iOS-, Android- ja työpöytäympäristöille. Unikie Voice & Messaging -tiimi on erikoistunut IP-pohjaisiin 
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massaviestintäpalveluihin mobiilioperaattoreille ja on toimittanut useita RCS- ja VoIP-palveluita vuodesta 

2011 lähtien Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa. 

Unikie Voice & Messaging -tuotteen tuotepäällikkö Markus Jakobsson uskoo, että sovelluksilla on ratkaiseva 

rooli operaattorin IP-pohjaisissa palveluissa: 

- Monet operaattorit kamppailevat VoWiFin käynnistämisen kanssa, koska laitevalmistajat tukee vain 

muutamia lippulaivamalleja, ja heidän on vielä investoitava paljon aikaa ja rahaa testaamalla kunkin 

laitevalmistajan kanssa. VoLTE-palveluissa operaattorit joutuvat maksamaan vanhojen 

puheverkkojen käytöstä tulevina vuosina, koska edelleen on runsaasti LTE-puhelimia, joissa VoLTE ei 

ole sisäänrakennettuna. Unikien Voice-ratkaisut auttavat ratkaisemaan molemmat ongelmat 

antamalla operaattoreille käyttöön IP-pohjaiset äänipalvelut mille tahansa laitteelle verkon yli murto-

osassa kustannuksista ja ajasta. Tuotteiden ansiosta operaattorit voivat käynnistää VoLTE ja VoWiFi 

palvelunsa nopeammin ja saavuttaa paljon suuremman yleisön kuin pelkästään laitevalmistajien 

ratkaisuja käyttäen. 

Unikie Messaging  -sovelluksille RCS Universal Profile akkreditointi 

Unikie Messaging -sovellukset tarjoavat viestintäpalveluita, kuten ryhmäviestintää ja tiedostonjakoa 

viimeisimmän operaattorien standardin mukaisesti. Sovellukset tukevat televiestintäprotokollia, kuten SMS, 

MMS ja RCS, ja Unikie Messaging -tuotteiden ratkaiseva suunnittelutavoite on yhteensopivuus minkä tahansa 

laitteen ja verkon kanssa.  

Unikie Messaging Android-sovellukset saivat täyden RCS Universal Profile akkreditoinnin. GSMAn antama 

virallinen akkreditointilausunto osoittaa, että Unikie Messaging -sovellukset ovat RCS Universal Profile -

spesifikaation mukaisia ja yhteensopivia muiden akkreditoinnin saaneiden laitteiden, sovellusten tai 

operaattoripalvelujen kanssa. GSMA pyrkii maailmanlaajuisesti korvaamaan tekstiviestit operaattorien ja 

puhelinvalmistajien tukemalla RCS (Rich Communication Services) viestipalvelulla. Unikie pystyy tarjoamaan 

operaattoreille ratkaisuja, joita ne tarvitsevat uusien RCS-pohjaisten tulovirtojen luomiseksi. 

 

Lisätietoja: 
 

Esko Mertsalmi, CEO, esko.mertsalmi@unikie.com, +358 400 675 918 

Markus Jakobsson, Product Manager, Unikie Voice & Messaging, markus.jakobsson@unikie.com, +358 400 749 835 

Jussi Mantynen, General Manager / Northern America and Middle East, jussi.mantynen@unikie.com, +1 669 207 9954 

Unikie Voice & Messaging: http://www.unikie.com/solutions/unikie-voice-messaging/ 

 

Vuonna 2015 perustettu Unikie on kasvanut merkittäväksi ohjelmistokehitysyritykseksi Suomessa. Viime vuoden 

konserniliikevaihto oli noin 9 miljoonaa euroa. Yritys tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja sekä kehittää korkean 

teknologian ohjelmistokehitysratkaisuja teknologiateollisuudelle. Unikie työllistää 150 henkilöä. Toimipisteet 

Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Kokkolassa, sekä Saksan Berliinissä ja USA:n Palo Altossa. 

Unikie osti Neusoftin Suomen tytäryhtiön Neusoft Mobile Solutions Finland liiketoiminnan toukokuussa 2018.  
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