
TIEDOTE 3.9.2021
 

Huawei tuo Petal Maps -karttasovelluksen Watch 3 -älykelloille
 
Huawei tuo oman Petal Maps -kartta- ja navigointipalvelunsa uusille Huawei Watch 3 -sarjan
älykelloille. Samalla yhtiö esittelee joukon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät matkustamisesta
helpompaa kuin koskaan.

Petal Maps on nyt ladattavissa AppGallery-sovelluskaupasta Huawei Watch 3 -sarjan älykelloille.
Sovelluksen avulla käyttäjät saavat navigointitiedot suoraan kellon näytölle, eli ohjeiden
tarkistaminen on helppoa ja nopeaa esimerkiksi kävellessä tai pyöräillessä.

Pitkän etätyöjakson jälkeen monien päivittäiset rutiinit alkavat hiljalleen normalisoitua ja myös
matkustaminen on taas vapaampaa. Petal Maps -sovelluksen versio 1.9 sisältää uusia toimintoja,
jotka helpottavat siirtymää pandemian jälkeiseen arkeen ja tekevät liikkumisesta saumatonta.
Toimintoihin lukeutuvat esimerkiksi:

● Commute cards – Tämä toiminto auttaa käyttäjiä navigoimaan kotiin mahdollisimman
tehokkaasti. Petal Maps sallii käyttäjien syöttää sekä koti- että työosoitteensa ja luoda näin
oikotiekortteja, joiden kautta työmatkan reitti ja kulkemisaika on nopea tarkistaa. Paranneltu
navigointi kattaa nyt autoilun, kävelyn, pyöräilyn sekä julkisen liikenteen. Kodin ja työpaikan
tiedot säilytetään vain sovelluksessa vahvasti suojattuina.



● Weather Layer – Uusi säätoiminto antaa käyttäjille yksityiskohtaista tietoa sääennusteista
matkalla, näyttävien animaatioiden avustamana. Säätiedot näytetään suoraan kartalla
erottuvien efektien, kuten myrskyvaroitusten, kera.

● Satellite Map ja Terrain Layer – Uusi satelliittikartta antaa käyttäjille täsmällisen katsauksen
matkan maisemiin satelliittikuvien kautta. Korkeatarkkuuksisen satelliittikartan ja erillisen
maastokartan avulla käyttäjät voivat tunnistaa maantieteellisiä kiintopisteitä ja ottaa
ympäristön haltuunsa ulkona seikkaillessaan.



● Real-Time Traffic Conditions – Viimeisin päivitys on lisäksi tuonut mukanaan selkeät
värimerkinnät, jotka kertovat nopealla vilkaisulla teiden liikenteen nopeudesta. Kuljettajat
voivat myös tarvittaessa tarkastella suurennettuja risteyskarttanäkymiä, joiden avulla
monimutkaisten risteysalueiden navigointi on helppoa.

“Petal Maps -sovelluksen päivitykset tulevat saataville otolliseen aikaan, kun moni palaa takaisin
töihin ja harrastusten pariin. Saumattomasti yhteen toimiva teknologia ja navigointijärjestelmät
auttavat käyttäjiä löytämään määränpäänsä aiempaa sujuvammin. Lisäksi Petal Mapsin saapuminen
Huawei Watch 3 -älykelloille tarjoaa nyt täysin uuden ja sujuvan tavan löytää perille”, Vaito
Sauna-aho, Huawein liiketoiminnan kehityspäällikkö, kertoo.

Petal Maps on päivittynyt aktiivisesti vuoden 2020 lokakuussa tapahtuneen julkaisunsa jälkeen.
Sovellus on saatavilla yli 140 maassa ja 26 navigointikielellä, ja sillä on yli 2,7 miljoonaa käyttäjää
Euroopassa.

Petal Maps on saatavilla kaikille Android-älypuhelimille sekä AppGallery- että Google Play
-sovelluskaupoissa.
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Lisätietoa AppGallerysta:
AppGallery on älykäs ja innovatiivinen ekosysteemi, joka sallii sovelluskehittäjien luoda ainutkertaisia kokemuksia
kuluttajille. HMS Core -mobiilipalvelualusta mahdollistaa sovellusten integroinnin useiden laitteiden kesken, mikä tekee
käyttökokemuksesta sulavamman. Tämä on osa Huawein laajempaa “1+8+N” -strategiaa.

Visionamme on rakentaa AppGallerysta avoin ja luova sovellusjakelualusta, joka on helposti kuluttajien saatavilla ja tarjoaa
älykkään käyttökokemuksen, mutta samalla suojelee tarkasti käyttäjien yksityisyyttä ja tietoturvaa. AppGallery on
maailmanlaajuisesti yksi kolmesta merkittävimmästä sovelluskaupasta. Sen tarjontaan lukeutuu laaja valikoima
kansainvälisiä ja paikallisia sovelluksia 18 eri kategoriassa, kuten navigointi & liikenne, uutiset sekä sosiaalinen media.
AppGallery on saatavilla yli 170 maassa ja markkina-alueella, ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 530 miljoona aktiivista
käyttäjää kuukausittain. Huawei tekee yhteistyötä 2,3 miljoonan sovelluskehittäjän kanssa. Vuonna 2020 AppGallerysta
tehtiin 384,4 miljardia latausta.

Ajankohtaisia uutisia:
URL: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/
Facebook: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
Twitter: https://twitter.com/AppGallery
Instagram: https://www.instagram.com/_appgallery/
YouTube: https://youtube.com/AppGallery
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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