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Företag
 

MultiTouch Ab tillverkar multi-touch-skärmar som 
kan placeras på bord eller hängas på väggen. Flera 
användare kan använda skärmarna samtidigt med 
båda händerna.

Användningen av touch-screen-baserade skärmar ökar 
snabbt. MultiTouch Ab:s mål är att vara den som levererar 
de viktigaste lösningarna för stora multi-touch-system. 
 MultiTouch-skärmar används i mer än 50 olika länder 
världen över. De används t. ex. inom detaljhandel och 
marknadsföring, på olika mässor och museer samt inom 
undervisning och formgivning.

MultiTouch säljer sina produkter både direkt och via sitt 
internationella partnernätverk. 

MultiTouch har sitt huvudkontor i Helsingfors. Dessutom har 
företaget kontor i Singapore, i New York och i Los Gatos i 
Kalifornien. Företaget är privatägt. Det grundades år 2007.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skärmar
 

MultiTouchs LCD-skärmar representerar den mest 
utvecklade multi-touch-teknologin på marknaden. 

Medan andra skärmar som baserar sig på multi-touch-tek-
nik eller flerfingerstyrning endast kan läsa enstaka berörings-
punkter på skärmen, registrerar MultiTouchs teknologi samt-
liga användares båda händer. Ur användarens synvinkel är 
skillnaden betydande: en MultiTouch-skärm kan användas 
på en mängd olika sätt och i olika situationer jämfört med 
traditionella pekskärmar. Programmen kan identifiera flera 
användare trots att de sitter nära varandra eller trots att de-
ras händer går i kors. Detta är ytterst viktigt när man bygger 
upp system med stora skärmar. 

MultiTouchs Full-HD-skärmar följer Full HD-standarden.  
Olika skärmar som är kopplade till varandra fungerar tillsam-
mans, de kan staplas på varandra och flyttas från ett ställe 
till ett annat. Skärmarna kan placeras på bord eller hängas 
på väggen. 

MultiTouchs teknologi kan användas på de allra flesta platt-
formar. Den kan användas i olika Windows-, 
Mac OS X - och Linux-operativsystem.

Skärmarna fungerar i dagsljus, i mörker och i skymning. 
LCD-skärmar är hållbara. De har en beräknad livslängd på 
mer än 60 000 timmar.

 
Produkter
 

MultiTaction Cell Ultra Thin Bezel 
MultiTaction LCD med ultrasmal kant

MultiTaction Cell 
Ensimmäinen MultiTaction-LCD

MultiTouch Cell Advanced 
första MultiTaction LCD-skärm

MultiTouch Cornerstone  
effektiv mjukvaruarkitektur och SDK för  
mjukvaruutvecklare
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 l MultiTouch: 
MultiTouch i korthet

Svenska


