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Mitä

Ohjelmisto- ja mobiilikehitys
   Integraatiot

Augmented Reality
Reality Capture

UI/UX-suunnittelu
Palvelumuotoilu

Verkkopalvelut
Ylläpitopalvelut

tekee?



XR hyötysovellukset, onko niitä?



VR
AR
MR
XR



VR
AR
MR
XR



Reality capture
Digital twin

Webar



“XR on tunnistettu lähes globaalitasolla huippu analytiikka yritysten 
puolesta yhdeksi merkittävimmäksi ja nopeiden kasvavaksi 

teknologiaksi”.  



Vähittäiskauppa
“Try before you buy”

Ikea Place
Nike

WatchBox



Markkinointi

19 crimes
Living Wine Labels app

“19 Crimes has defied trends in the Australia category, rising from 
100,000 cases in 2014 to over 1 million cases”. 

App has been downloaded around 1.3 million times.
“It’s a marketing slam-dunk”.



Navigointi

Gatwick airport passenger app

Gatwickin lentokenttä halusi parantaa ison kentän navigointi ja 
asiakasvirta ongelmaa. Asiakkaat löytävät halutulle pisteelle 

sovelluksen AR-navigointi toiminnon avulla. 
 

“Number of awards for its creative use of AR technology”.



Teollisuus

BAE Systems

“Käyttämällä AR -teknologiaa hyödyksi, BAE Systems pystyy 
toimittamaan työohjeita merkittävästi tehokkaammin verrattuna 

aikaisempiin metodeihin. AR -teknologian avulla he ovat tiputtaneet 
50 % valmistuksen läpimenoaikaa.

 
“Uusien työntekijöiden koulutus tapahtuu 30 % -40 % tehokkaammin”.



Teollisuus

GSI

“Perinteisesti, GSI käytti paperi manuaaleja, face to face koulutuksia 
ja kirjaimellisesti satoja presentaatio kalvoja kouluttaakseen 

henkilöstöä laitteiden uusien toiminnallisuuksien ja mallien osalta”. 

“AR-teknologian avulla GSI saavutti 60% paremman työtehokkuuden 
valmistusprosessiin näiden erittäin kustomoitujen laitteiden osalta”. 

 



Ponsse Active Manual

“Smart Manual-järjestelmä mahdollistaa lisätyn todellisuuden 
sisällöntuotannon, jonka avulla paperiset käyttöohjeet pystytään 
korvaamaan interaktiivisilla digitaalisilla sisällöillä. Web-editorin 

avulla hallitaan reaaliaikaisesti sisältöjä, joita käyttäjien 
mobiiliohjekirja sisältää. Aineisto voi olla tekstiä, kuvia, videoita, 
animaatioita tai näiden yhdistelmiä. Sovellus hyödyntää älykästä 

kuvantunnistusta, mikä helpottaa oikean tiedon löytämistä.”. 

 



Opetus- ja koulutusala

YSAO

Kaivinkoneen käyttöönottotarkastuksen digitaalinen oppimateriaali 
sekä AR-pohjainen osaamistesti. 

Projektissa hyödynnetään AR-teknologiaa ja pelillistämisen avulla 
rakennetaan oppilasta motivoiva opetuskokonaisuus. 



Fitoptivis hanke

Philips Healthcare on projektin pääkoordinaattori.
Hanke aihiot: Smart Health, Smart Society, Smart Production, Smart Mobility
5 maata ja 31 toimijaa hankkeessa.
Suomalaiset toimijat: Hurja Solutions Oy, Nokia Technologies Oy, Visidon Oy, 
Tampereen ja Turun yliopistot.  
RGB Medical Devices (Espanja) ja Hurja Solution Oy tekevät yhdessä use casen 
ympärille kehitysprojektin.
Hurjan projektilla on 700k€ budjetti.



Fitoptivis: case aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutus

Projektissa tutkitaan, miten AR-teknologiaa voidaan hyödyntää 
AVH-potilaan kuntoutuksessa.

Projektin tavoitteena on mm. tutkia AR-teknologian hyödyntämisen 
vaikuttavuutta AVH-potilaan kuntoutuksessa, potilaiden motivoiminen 

kuntoutuksen aikana ja potilaiden nopeampi kotiutuminen. 



Matkailu
Ongelma

● AR-sovellusten ja AR-sisällön tekeminen on kallista

Ratkaisu
● Salmi AR

Hyödyt
● Salmi AR:n me pystymme skaalaamaan teknologian ja 

sisällön kustannuksia niin, että sitä pystyy hyödyntämään 
pk -sektorin yritykset

Salmi AR voidaan hyödyntää matkailu-, ja opetus- ja 
koulutus sektorilla sekä markkinoinnissa



Salmi AR

Salmi Content Shop
● 3D-objekteja ja valmiita sisältöjä

Salmi AR editor
● Luo sisältöä ja julkaise Salmi AR sovelluksessa

Salmi AR app
● AR-sisällöt sovelluksessa
● Ios and Android



Salmi Content Shop

Verkkokauppa:
- 3D-objektit ja animaatiot



Salmi AR Editor

- Salmi Editorilla voit tehdä luoda omaa sisältöä kuten: 
äänikerrontaa, kuvia ja kuvagallerioita, videosisältöä ja 3D 
-objekteja

- Voit julkaista sisältöä Salmi AR sovellukseen. Sisältöä voidaan 
hyödyntää koulutuksessa, markkinoinnissa, matkailussa 
sisältönä käyntikohteessa, messuilla jne.



Matkailija
- Kuvagalleria + äänikerronta
- Opetuksellinen ja interaktiivinen 

sisältö
- Opastettu virtuaalikierros
- AR -sisältöä infotauluihin

Salmi AR app
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