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Kenelle?

- Olette kiinnostuneita lisätystä todellisuudesta ja AR-laseista

- Haluatte ottaa digitaalisen loikan ja hyödyntää AR-lasien teknologiaa 
liiketoiminnassa ja koulutuksessa

- Haluatte helppokäyttöisen ja skaalautuvan palvelun, joka mahdollistaa 
luovat ratkaisut 

- Uusi teknologia kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? Ei huolta, me 
autamme mielellämme!

- Lue lisää AR-lasien mahdollisuuksista asiakastarinoistamme!
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Lisätty todellisuus (AR)

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) 

tarkoittaa teknologiaa, jossa virtuaalinen 

sisältö liitetään osaksi oikeaa maailmaa 

AR-tuetun sovelluksen tai selaimen avulla. 

Sisältö voi olla 3D-mallien, kuvien, tekstin, 

äänen, videon tai minkä tahansa muun 

digitaalisen formaatin muodossa.
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Hololens 2 AR -lasit
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Internetyhteys

Microsoftin valmiit 
sovellukset

Windows-käyttäjille tuttu 
käyttöliittymä

Videoiden nauhoitus 
näkökentästä

3D-objektien tarkastelu

WebXR

Helppo ottaa käyttöön

Käyttäjäkohtaisesti 
kalibroitavat

Puheentunnistus

Käsillä & katseella 
ohjaaminen

Hololens 2
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Hololens 2

- AR-lasit, joissa käsien/silmien seuranta
- 3D-objektit, valikot ja mediat sulautuvat oikeaan ympäristöön, ja käyttäminen tapahtuu pääosin 

koskettamalla tai osoittamalla sisältöjä/valikoita
- Windowsin sovelluskaupan kautta saatavissa laajasti erilaisia sovelluksia
- Microsoftilla on paljon hyviä omia tuotteita: Dynamics 365 Guides, remote assist, Mesh jne
- Mahdollista hyödyntää webXR:ää
- Yleisenä käyttövaatimuksena kyky pystyä käyttämään ylävartaloa, käsiä ja sormia, 

erityistoteutukset mahdollista tehdä myös esim. pelkän pään liikutteluun tai puheeseen 
pohjautuen
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Esimerkki AR-laseille luodusta interaktiivisesta 
AR-ympäristöstä

http://www.youtube.com/watch?v=VnPUB6K6sZo
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Käyttötapaukset

Esimerkki 1. Kokoonpanolinjaston 
työvaiheet

• Työvaiheiden opastus vaihe vaiheelta
• Tekstipohjaisten ohjeiden tarkastelu
• mahdollisuus lisätä havainnollistavia 

kuvia ja videoita
• Visuaalisesti näyttävät nuolet ja kuviot 

ohjaavat käyttäjää

Kuva: https://news.microsoft.com/innovation-stories/hololens-2/
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Käyttötapaukset

Esimerkki 2. Opetuskäyttö
• 3D-mallien ja hologrammien tarkastelu
• Auttaa havainnollistamaan esimerkiksi 

biologian, fysiikan tai tekniikan opintoja
• Lukuisia eri 3D-malleja ja hologrammeja
• Mahdollistaa käyttäjän interaktion 

tarkasteltaviin objekteihin
• Objekteja on mahdollista liikutella, 

muuttaa kokoa ja objektista riippuen 
tarkastella eri kerroksista.

Kuva: 
https://www.zdnet.com/article/11-unexpected-ways-universities-are-using-the-microsoft-hololens/
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Dynamics 365 Guides

Kuvaa klikkaamalla 
saa auki Dynamics 365 
Guides esittelyvideon

http://www.youtube.com/watch?v=2h86OJT9OPo
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Dynamics 365 Guides 

Guides sovelluksena
- Ei vaadi osaamista ohjelmistokehityksestä
- Vapauttaa molemmat kädet käyttöön ja tehostaa oppimista
- Digitaaliset materiaalit ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla
- Immersiivisempi kuin perinteinen oppimiskokemus
- Helpottaa yhdistämään käytännön opiskelun ja teorian
- Mahdollista hyödyntää analytiikkaa oppimisen taustalla
- Käyttäjätarinoita: 

https://customers.microsoft.com/en-us/search?sq=%22Dynamics%20365
%20Guides%22&ff=&p=2&so=story_publish_date%20desc

- Tuotantoympäristön pystyttäminen tehtävä admin-oikeudet omaavalla 
Microsoft-tilillä

- Laitevaatimukset: PC ja Hololens 2
- Mahdollisuus linkittää Microsoft Power -sovelluksia

https://customers.microsoft.com/en-us/search?sq=%22Dynamics%20365%20Guides%22&ff=&p=2&so=story_publish_date%20desc
https://customers.microsoft.com/en-us/search?sq=%22Dynamics%20365%20Guides%22&ff=&p=2&so=story_publish_date%20desc
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Dynamics 365 Guides

Dynamics 
365 asennus

Sovellus ladataan Microsoftin 

sovelluskaupasta

Sisältöjen 
luonti

AR-laseilla tarkasteltavat sisällöt on 

helppo luoda Guidesin työkaluilla

Käyttö 
AR-laseilla

Luotuja sisältöjä voidaan tarkastella 

interaktiivisesti AR-laseilla

Tulokset 
Guidesin analytiikkatyökalut 

mahdollistavat sisältöjen käytön 

tarkastelun
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Dynamics 365 Guides

- Guides on Microsoftin Dynamics 365 -tuoteperheeseen kuuluva lisätyn 
todellisuuden palvelu

- Pilvipohjainen palvelu 
- Koostuu Hololenseillä käytettävästä  AR-sovelluksesta sekä sisällön 

tuottamiseen tarkoitetusta desktop-sovelluksesta
- Hololens-sovelluksessa on ohjeistusruutu, jossa näkyy 

työpöytä-sovelluksessa asetetut ohjeet ja sisällöt (kuvat, videot, linkit)
- Mahdollisuus lisätä omia 3D-objekteja
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Koulutus ja käyttöönotto

- Opastamme AR-lasien käytössä ja hyödyntämisessä tarpeidenne 
mukaisesti

- Asennamme tuotantoympäristön, joka mahdollistaa Dynamics 365 Guides 
-järjestelmän käytön

- Avustamme ensimmäisten sisältöjen tuotannossa ja niiden lisäämisessä 
järjestelmään 

- Koulutamme Dynamics 365 Guides -järjestelmän perusteet ja autamme 
teitä kehittämään luovia ratkaisuja itse

- Tarjoamme asiantuntevaa palvelua kysymyksiinne ja autamme löytämään 
parhaat mahdolliset ratkaisut
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Tuotantoympäristön asennus
Asennamme Dynamics 365 Guidesin 

tuotantoympäristön käyttövalmiiksi 

asiakkaalle

Koulutus ja käyttöönotto

HoloLens 2 -koulutus

Koulutamme asiakkaan Hololens 2 AR 

-lasien käytön ja opastamme niiden 

hyödyntämisessä parhaalla tavalla

Sisältöjen luominen

Avustamme asiakasta ensimmäisten 

sisältöjen luomisessa ja järjestelmään 

lisäämisessä

Dynamics 365 Guides -koulutus

Koulutamme asiakkaalle Dynamics 

365 Guides -järjestelmän käytön ja 

opastamme ratkaisujen kehityksessä

Asiakaspalvelu & jatkokehitys

Autamme asiakasta jatkossa 

kehittämään innovatiivisia ratkaisuja 

jatarjoamme sisältöjen kehitystä
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Asiakkaidemme 
kommentteja
"Hurja Solutions otti uudenlaisen haasteen 
vastaan innostuneesti ja pohjusti asiaa 
teknisestä näkökulmasta jo ennen 
ensimmäistä varsinaista tapaamistamme. 
Jatkuva yhteydenpito oli helppoa – ja erittäin 
tärkeää projektin sujuvuuden kannalta."
Kuisma Eskola, Otava Oppimisen palvelut

“Erinomainen ammattitaito ja osaaminen, 
nopea ja laadukas palvelu sekä helppo 
tavoitettavuus.”
Mimmu Paajanen, Suomalainen Lakipalveluyhtiö Oy
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Asiakkaidemme 
kommentteja
“Hurja tunsi hyvin projektiin liittyvät tarpeemme 
ja olivat jo valmiiksi perillä teknisistä 
vaatimuksista. Positiivisen aiemman 
kokemuksen myötä Hurja oli luonteva valinta 
projektin toteuttajaksi.”
Miika Kemilä, Apetit Oyj

“Olemme tehneet Hurjan kanssa pitkään 
yhteistyötä ja laajojen sivustouudistusten 
tekeminen on heille tuttua. Tunnemme 
toistemme toimintatavat ja tiedän, että saan 
Hurjalta toimivia ratkaisuja visioihini ja 
sparrausta parhaisiin mahdollisiin toteutuksiin. 
Arvostan heidän nopeaa reagointikykyään ja 
joustavuuttaan."
Jenni Jantunen, Ropo Capital
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Referenssitoteutuksia
Salmi AR -mobiilisovellus
Lisätty todellisuus osana matkailu- ja tapahtumapalveluita

Salmi Platform Oy tarjoaa digitaalisia ratkaisuja matkailun ja tapahtumien 
tarpeisiin. Toteutimme Salmi Platform Oy:lle lisätyn todellisuuden 
hyödyntämiseen Salmi AR-sovelluksen.

Salmi AR-mobiilisovellus on helppokäyttöinen ja loppukäyttäjälle vaivaton tapa 
tutustua AR-toteutuksiin. Salmi AR sisältää myös kaikki tarvittavat työkalut 
lisätyn todellisuuden sisältöjen tuottamiseen ja hallinnointiin.

Linkki esittelyvideoon: 
https://www.youtube.com/watch?v=irVPuwqvwQo&feature=youtu.be

Linkki Salmi Platform Oy:n sivuille: 
https://www.salmiplatform.com/tuotteet/salmi-ar/

Lisää referenssejä 
kotisivuillamme osoitteessa 
www.hurja.fi/asiakastarinat

https://www.youtube.com/watch?v=irVPuwqvwQo&feature=youtu.be
https://www.salmiplatform.com/tuotteet/salmi-ar/
http://www.hurja.fi/asiakastarinat
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Referenssitoteutuksia
Kaivuri-AR -oppimisympäristö
AR-sisällöllä rikastettu oppimisalusta

Ylä-Savon ammattiopisto halusi rikastaa oppimisympäristöjä AR-teknologialla.

Toteutimme räätälöidyn oppimisalustan, jossa yhdistyy AR-teknologia, web- ja 
mobiilisovellukset ja oppimateriaalien digitaalinen aineistopankki.

Projektissa korostui etenkin laajennettavuus, koska ratkaisun tuli soveltua 
jatkokehitykseen ja eri alojen tarpeisiin.  Myös helppokäyttöisyys oli tärkeässä 
roolissa.

Lisää referenssejä 
kotisivuillamme osoitteessa 
www.hurja.fi/asiakastarinat

http://www.hurja.fi/asiakastarinat
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Referenssitoteutuksia
Otso-mobiilisovellus
Lisätty todellisuus osana oppimateriaaleja

Toteutimme Otavan Oppimisen palveluille Otso-nimisen mobiilisovelluksen, 
johon tuotiin monipuolista digitaalista sisältöä ja lisättyä todellisuutta.

Helppokäyttöinen Otso-sovellus ja digitaalinen oppimateriaali tukevat oppimista 
niin kotona kuin koulussa.

Linkki asiakastarinaan: 
https://www.hurja.fi/asiakastarinat/kustannusosakeyhtio-otava/

Linkki Otavan Otso-sivuille: https://oppimisenpalvelut.otava.fi/otso/

Lisää referenssejä 
kotisivuillamme osoitteessa 
www.hurja.fi/asiakastarinat

https://www.hurja.fi/asiakastarinat/kustannusosakeyhtio-otava/
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/otso/
http://www.hurja.fi/asiakastarinat
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Asiakkaitamme
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Kiitos mielenkiinnosta!
Joonas Pekkanen |  Projektipäällikkö

Hurja Solutions Oy

joonas.pekkanen@hurja.fi

040 138 0348


