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Probatus julkisti Probatus Spectra���� Linux -käyttöjärjestelmän 

 

Järjestelmäintegroinnin ratkaisuja tuottava Probatus Oy on julkistanut tänään Probatus 
Spectra� Linux -käyttöjärjestelmän, joka soveltuu sekä työpöytä- että palvelinkäyttöön. 
Probatus Spectra Linux on pisimmälle tuotteistettu Suomessa tehty Linux-jakeluversio ja 
ensimmäinen, jonka mukana on saatavilla kaikkia merkittävimpiä käyttöjärjestelmiä tukeva 
Probatus Spectra SDK -sovelluskehitysympäristö. 
 
”Spectra Linux mahdollistaa nopean ja vaivattoman tavan siirtyä Linux-käyttöjärjestelmään.  
Se tarjoaa helppokäyttöisen ja luotettavan, useiden muiden levitysversioiden kanssa  
yhteensopivan toimintaympäristön, joka tukee laajaa joukkoa oheislaitteita. Asennus ei vaadi 
erityistaitoja ja ohjelmamoduleista voi itse muodostaa aloittelijoille tai ammattikäyttöön 
sopivan kokonaisuuden”, kertoo Probatuksen teknologiakehityksestä vastaava 
varatoimitusjohtaja Esa Tervo. 
 
Probatus Spectra� Linuxin sisältämä SDK (Software Development Kit) -kehitysympäristö 
antaa järjestelmäkehittäjille mahdollisuuden kehittää lokalisoituja järeän tietojenkäsittelyn 
sovelluksia yhtäaikaisesti useaan kohdeympäristöön ja usealle kielialueelle ilman merkittäviä 
porttauskustannuksia. Sovellukset toimivat Linuxin lisäksi merkittävimmissä UNIX-
ympäristöissä sekä Microsoftin Windows-alustoilla.  
 
Linuxin eri versioihin perustuvia tukipalveluja ja uusia päivityksiä saa Internetistä  
veloituksetta. Probatus tarjoaa Spectra Linux -käyttäjille edullista tukipalvelua ja ohjelmiston 
päivitysversioita, joihin sisältyvät niin käyttöjärjestelmän uusimmat päivitykset kuin uusin 
Spectra SDK -kehitysympäristökin. Käyttöjärjestelmästä ei peritä lisenssimaksuja, mutta 
Spectra SDK -kehitysympäristön käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaatii erillisen lisenssin. 
 
Probatus Spectra Linuxin voi hankkia suoraan valmistajalta ja jälleenmyyjiltä. Tuotteesta on 
tehty myös CD-levyllä varustettu kirja, jonka voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista tai 
suoraan kustantajalta (IT-Press). Internetistä Spectra� Linuxin voi ladata osoitteesta 
http://linux.probatus.com. 
  
Probatus 
 
Probatus Oy toimittaa tiedonhallinnan ratkaisuja eri alojen yrityksille ja yhteisöille sekä 
järjestelmäintegroinnin ratkaisuja palvelu- ja verkko-operaattoreille. Probatus Spectra� -
teknologian avulla yhtiö tarjoaa laajan tuote- ja ratkaisuvalikoiman tukemaan tulevaisuuden 
tiedonhallintaa, työryhmätyöskentelyä ja viestintäpalveluita. Probatuksella on myös 
kansainvälistä kokemusta järjestelmäintegroinnista sekä asiantuntija- ja 
laadunvarmistuspalveluista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, lisäksi sillä on tutkimus- 
ja tuotekehityskeskus Turussa sekä toimipisteet Forssassa ja Helsingissä. Probatus on 
perustettu vuonna 1993 ja sen palveluksessa on tällä hetkellä noin 100 työntekijää. Probatus 
on Comptel Oyj:n tytäryhtiö. 
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