
Nóvember 2008



Haldgóð reynsla frá

Hugbúnaðargerð

Farsímaframleiðslu

Símafyrirtæki

Vöruþróun fyrir GSM ofl. 

Viðskiptaþróun 

Uppbygging á farsímakerfum

Uppbygging á þjónustunetum

Amivox

Stofnað árið 2006 af:
Arnar Gestsson (1966) – MSc. EE

Trackwell Software (Iceland)

System Enginering Laboratory UI (Iceland)

Birkir Marteinsson (1971) - MSc. EE

Iceland Telecom (Iceland)

Landsvirkjun (Iceland)

Eric Figueras (1967) – MSc. EE and IMD MBA

TM Software (Iceland)

Iceland Telecom (Iceland)

Philips (France)

Siemens (Germany & USA)

Klak Reykjavík

Kolding Danmörku  

Hillington Innovation Centre Skotlandi



3

It's all about friends, it’s all about voice

friend (in Latin) = amicus

voice (in Latin) = vox
Your friend’s voice



Markmið Amivox 

– Að einfalda samskipti og lækka tækniþröskuld 

– Að hjálpa einstaklingum að eiga í samskiptum á 

auðveldan, afslappaðan og á sem allra ódýrastan hátt.

– Að auðvelda einstaklingum og efnisveitum að eiga í 

samskiptum óháð landamærum á ódýran hátt

– Að auðvelda efnisveitum að komast í samband við 

einstaklinga hvar sem er í heiminum  
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Hugbúnaðarþróun fyrir farsíma



Hvað þarf hugbúnaðurinn að gera?

– Hver er markhópurinn fyrir lausina?

• Einstaklingar, fyrirtæki,...

• Hvernig síma eiga þeir?

– Nokia S-40, Nokia S-60, HTC, Blackberry,..

– Hvernig á að dreifa forritinu?
– Pre-install, OTA download, Bluetooth,..

• Þarf notandi eða forrit sérstaka auðkenningu?

– Leikir, símtöl, tölvupóstur, IM...

» SIM , OTP, PKI..  

• Þarf hugbúnaðurinn að vera tengdur við net eða ekki?

» 2G, 3G, LTE, WiFi, Bluetooth

• Þarf lausnin að nota eitthvað sérstakt í símanum?

– Hljóð, mynd, video osfrv.

– Hvaða aðferð er líklegust til árangurs?

• Forrit (client)

– JME, Symbian, Android, Native, Microsoft, Brew, Objective-C?

– SIM

• Vafri



Amivox valdi JME 

• Kostir

– Flestir símar styðja JME

• Margir eldri símar styðja JME

• Symbian

• Blackberry

– Markhópur Amivox með einfalda síma (ódýra)

– JME stutt af öllum helstu farsimaframleiðendum Motorola,Nokia, SE, Samsung ofl.

– Mikið af open source JME tólum

• Þróunartól

• Testing tól 

• Gallar

– Mismunandi “góður” stuðningur hjá framleiðendum 

• Staðlar ekki alltaf nákvæmir og útfærsla getur því verið mismunandi

• Nokia,  Samsung

– Flækjustig meira í eldri símum.  

• Lítið minni

• Styðja ekki öll library

– JME forrit, djúpt i valmyndum síma og OTA því oft flókið fyrir notendur

• Er í rauninni “sandbox” 
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Fleiri tól og aðilar sem hjálpa

• SDK frá framleiðendum

– Sony Ericsson, Nokia, Motorola ofl.

• Mobile Distillery

– Hardware adaptation

• Tira Wireless

– Porting and testing

• Wurfl

– Device database

• Sun

– Java verified

• Forums

– Nokia, Sony Ericsson ofl.



Munum ekki eingöngu nota JME

• Stuðningur við fleiri “platform” væntanlegur

• IPhone

• Symbian 

• Windows mobile

• Android

• ...



Amivox hugbúnaður



Amivox motivation is to make things simpler

With one single

interface for your

most common

communication

needs



MSN/Gtalk

AOL/Yahoo!

SMS

Email

Amivox

Shout

Auðvelt og afslappað viðmót



Amivox skilaboð

Online buddy

Offline buddy

Store & forward

Shout

Voice SMS



Hvenær notar maður Amivox?

– Hvenær eigum við að fara að í mat í dag? 
• Talskilaboð við aðra sem eru í Amivox

– “Kem heim eftir 5 min” 
• Shout í heimasíma

– “Kennarinn er veikur svo tíminn fellur...”
– SMS eða Shout á þá sem ekki eru í Amivox

– Radd SMS

– “Kveiktu á Amivox!” 
• SMS eða Shout

• GSM viðvera sýnileg 



Amivox hefur mörg “andlit”, hvert fyrir sinn 
markhóp

Amivox

Voice SMS

Shout

VoiceEmail

AmiKid



Amivox fer yfir öll landamæri!

• Auðveldar samskipti milli landa

– Tilvalin lausn fyrir fjölskyldu sem er dreifð milli 
landa

– Foreldrara á Íslandi með son í Bretlandi og dóttir í 
Bandaríkjunum

» Staðbundin (local) gagnaáskrift hjá hverjum 
aðila og fjölbreyttir samskiptamöguleikar

• Amivox hjálpar fjölskyldunni að vera í sambandi 
hvar sem er á ódýran og skemmtilegan hátt



Amivox þjónar mismunandi þörfum...

“I amicast all 
remarcable 
things around 
me”

“I send voice 
SMS, Email 
and Shout to 
my family”

“I constantly 
communicate 
with my buddies 
via Amivox”



Takk fyrir

Hægt að sækja forritið á 

www.amivox.com

http://www.amivox.com/

