Jolla suunnittelee useita
puhelinmalleja
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Nokian Meego-raunioille perustettu Jolla ei kerro, kuinka
yhtiö saa tarpeeksi sovelluksia puhelinmalliensa
käyttöjärjestelmään.
Matkapuhelinvalmistaja Jollan toimitusjohtaja Jussi
Hurmola vaikenee Jollan Meego-pohjaisen käyttöjärjestelmän
keinoista kilpailla sovellusten määrällä Googlen Androidin ja
Applen iOS:n kanssa.
- On aivan selvää, että meillä on oltava vastaus tähän
kysymykseen. Se vastaus on kuitenkin sen verran
mielenkiintoinen, että kerromme sen julkistuksen
yhteydessä, Hurmola myhäilee.
Hurmola ei halua kommentoida, toimivatko Nokian N9:lle
rakennetut sovellukset Jollan puhelimessa vai yrittääkö Jolla
rakentaa kokonaan oman ekosysteeminsä.
Kolmansien osapuolten tuottamien sovellusten määrä ja laatu
määrittävät pitkälti älypuhelinten suosiota. Esimerkiksi Nokia ja
Microsoft ovat vauhdittaneet Windows Phonen
sovelluskehitystä miljoonilla euroilla.
Jolla kertoi viikonloppuna, että se julkistaa kuluvan vuoden
aikana uuden Meego-pohjaisen älypuhelimen. Yhtiön
taustalla on entisiä nokialaisia, jotka työskentelivät Nokian
todennäköisesti ainoaksi jäävän Meego-puhelimen, N9:n parissa.
Hurmolan mukaan neuvottelut sopimusvalmistajien
kanssa ovat jo pitkällä. Jolla aikoo kertoa pian, kuka
puhelimet valmistaa.
“Haluan kiittää Nokiaa“
Jolla on yksi yrityksistä, jotka on perustettu Nokian Bridgeohjelman piirissä. Bridge-ohjelma on suunnattu nokialaisille,
jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada potkut.
- Haluan ehdottomasti kiittää Nokiaa. Nokialla ja Jollalla on
hyvä ja avoin suhde, Hurmola sanoo.
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- Jolla on perustettu Nokian oman Bridge-projektin
hautomon piirissä. Me olemme silloin esittäneet
strategiamme ja saaneet sille hyväksynnän Nokialta, hän
jatkaa.
Jollalla on tällä hetkellä noin 50 työntekijää Tampereella ja
Helsingissä. Hurmola uskoo, että vuoden lopussa yksityisten
sijoittajien omistama Jolla työllistää yli sata ihmistä.
“Harkitsemme irtiottoa“
Loppuvuonna tulevan puhelimen lisäksi Jollassa
suunnitellaan jo seuraavia puhelinmalleja. Hurmolan
mukaan Jolla “kuuntelee hyvin vahvasti markkinoilta tulevia
signaaleja“.
- Mietimme vakavasti irtiottoa niin sanotuista älypuhelimista.
Ensin teemme kuitenkin loppuvuodesta ilmestyvän
puhelimemme, hän sanoo.
- Oma mielipide on se, että päätelaitteiden kategoriat
muuttuvat joka vuosi. Myös älypuhelimien käyttäjämäärä kasvaa
koko ajan. Se on mielenkiintoista, mitä uusia
laitekategorioita markkinoille tulee.
(Oikaisu: Nokia ei ole jakanut patenttejaan yhtiöstä lähteneille,
toisin kuin jutun kymmenennessä kappaleessa aiemmin
väitettiin. Pahoittelemme virhettä.)
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