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Loki.ﬁ on uusi veneilijöille suunniteltu verkkopalvelu
Loki.ﬁ on aktiivisen veneilijän tarpeeseen suunniteltu sähköinen lokikirja. Palvelun käyttäjä saa
tallennettua Lokiin kaiken veneilyynsä ja veneeseensä liittyvän sisällön selattavaksi ja jaettavaksi.
Täytetty Loki tuottaa iloa ja auttaa veneilijää niin maissa kuin vesilläkin.
Palvelu syntyi, kun innokkaasti veneilevä yrittäjä Simo Vunneli kaipasi ratkaisua rakkaan harrastuksensa monipuoliseen taltioimiseen ja tietojen jakamiseen. Koska toivottua kokonaisuutta ei valmiina löytynyt, piti sellainen kehittää.
Kehitystiimiin otettiin yrityksen sisältä mukaan verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta vastannut www-suunnittelija Toni Uuttu sekä palvelun käyttöliittymästä ja visuaalisesta ilmeestä vastuussa olleet AD:t Jenni Ritamäki ja
Vesa Virkkunen. Puolen vuoden kehitystyön jälkeen palvelu julkaistiin toukokuussa 2012.
Loki-palvelun ydin muodostuu käyttäjän veneensä sähköiseen lokikirjaan tekemistä veneilymerkinnöistä sekä
niiden selaamisesta, katselemisesta, kommentoinnista ja jakamisesta oman venekunnan kanssa. Käyttäjän salliessa
tämä onnistuu myös kaikkien muiden veneilijöiden ja aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Lokimerkintöihin saa lisättyä
perinteisten miehistö-, kohde-, sää- ja karttatietojen sekä vapaamuotoisen kertomuksen lisäksi valokuvia, videoita ja
jopa hakua helpottavia omia avainsanoja.
Lokimerkinnät ovat selattavissa myös karttanäkymän kautta sekä yksittäin että laajempina kokonaisuuksina.
Näkymien sisällöt voidaan rajata veneilyalueen, ajanjakson, kipparin tai merkintöihin lisättyjen avainsanojen
mukaan. Valokuvien selailu onnistuu lokimerkintöjen yhteydessä sekä erillisessä gallerianäkymässä.
Veneen perustietoja ja yleiskuvia varten palvelussa on oma sivunsa. Tämä on kiinnostavaa tietoa vaikkapa veneilyreissulle osallistuvalle miehistön jäsenelle tai saman tyyppisen veneen omistavalle tutulle. Oman miehistön tarpeeseen Loki-palvelusta löytyy varuste- ja hankintalista kululaskurilla, veneen huoltokirja, interaktiivinen kalenteri ja
kiinnostavimman veneilydatan yhteen keräävä statistiikkanäkymä. Lokiin tallennetuista veneen tarkoista tiedoista
sekä varuste- ja huoltohistoriasta on arvoa myös venettä myytäessä.
Palvelun hinnoittelu perustuu avaus- ja asennusmaksuun (499 Eur), joka sisältää käyttäjäkohtaiset muokkaukset
valinnan mukaan ja käyttöönottokoulutuksen. Tämän lisäksi palvelun ylläpidosta ja kehitystyöstä sekä palvelintilasta
veloitetaan 99 euroa vuodessa.
Kehitystyötä jatketaan käyttäjiltä saadun palautteen ohjaamana. Ennen julkaisua palvelulla oli 3 pilottikäyttäjää, ja
nyt julkaisun yhteydessä haetaan kolmea uutta, kokemuksistaan raportoivaa testikäyttäjää. Tulevat päivitykset ja
uudet ominaisuudet aktivoidaan ilman lisäveloitusta käytettäväksi myös aiemmin avattuihin lokikirjoihin.

Lisätietoja:
www.loki.ﬁ / Redland Oy, toimitusjohtaja Simo Vunneli, puh. 040 508 8856, simo@redland.ﬁ
Palvelun kehittäjä Redland Oy on kasvava markkinointiviestinnän ja digitaalisen median suunnittelutoimisto. Tyypillisesti
Redlandin työ liittyy yritys- tai tuotebrändien ja verkkopalveluiden luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Yrityksen 14-henkisen miehistön ammattitaito muodostuu liiketoimintaymmärryksen, luovuuden ja teknisen osaamisen sulavasta yhdistämisestä.

