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Älä seiso turhaan asemalla – Junat Kartalla -sovellus saapui
Huawein AppGalleryyn
Junamatkustajille hyödyllinen Junat Kartalla -sovellus on nyt saatavilla Huawein
AppGallery-sovelluskaupassa. Kyseessä on kotimainen itsenäinen sovellus, joka tarjoaa
monipuolista lisätietoa liikkeellä olevista junista eri puolella Suomea.

Junat Kartalla -sovelluksella käyttäjä voi seurata koko Suomen junaliikennettä. Nimensä mukaisesti
sovellus näyttää kullakin hetkellä liikkeellä olevat junat kartalla, jolloin oman junavuoron ajantasaisen
sijainnin tarkistaminen on helppoa.
Junia voi hakea myös tunnuksen perusteella ja kustakin junasta on tarkistettavissa esimerkiksi
nopeudet ja pysähdysasemat. Useimmille tärkeimpänä tietona sovellus näyttää selkeästi
minuutteina, mikäli juna on myöhässä, minkä ansiosta matkustaja voi välttää turhaa seisomista
asemalla.
Junat Kartalla julkaisi vuoden 2021 lopulla yhteistyössä Huawein kanssa älykellosovelluksen, jotta
käyttäjät voivat joustavammin seurata liikennettä ja suunnitella omia reittejä. Vuonna 2022
tavoitteena on jatkaa yhteistyötä ja laajentaa konseptia muuhun julkiseen liikenteeseen, kuten
linja-autoihin ja raitiovaunuihin.
Junat Kartalla sovelluksen kehittäjä Touko Peltomaa kuvailee yhteistyötä Huawein kanssa
seuraavasti:

“Yhteistyö Huawein kanssa on sujunut erinomaisesti ja olen oppinut prosessin aikana todella paljon.
Dialogi on kahdensuuntaista ja Huaweilla on proaktiivinen ote kehittämiseen. Olemme yhdessä
onnistuneet laajentamaan Junat Kartalla -palvelun alkuperäistä konseptia paljon laajemmaksi
kokonaisuudeksi. On hienoa nähdä, että Huawei tukee kaiken kokoisia kehittäjiä paikallisesti
Suomessa.”
Suomen Huawei Mobile Services -tiimin Business Development Manager Tuomas Ylä-Kauttu kertoo
yhteistyön Peltomaan kanssa olleen erittäin tehokasta, minkä ansiosta sovellus saatiin AppGalleryyn
nopealla aikataululla.
“Kehittäjä Touko Peltomaa osasi selkeästi asiansa. Kysymällä oikeat kysymykset hän sai vastaukset
tekniseltä tukitiimiltämme. Yhteistyön lähtökohta oli varmistaa loppukäyttäjille miellyttävä
käyttökokemus uusissa Huawein älykelloissa. Junat Kartalla on erinomainen sovellus liikkeessä
oleville käyttäjille ja on ilo saada se AppGalleryyn”, Ylä-Kauttu sanoo.
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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/
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