Pressmeddelande
2018-05-30

Star Vault - Uppdatering – Kitten’d – Inleder partnerskap med Sony.

Vi har nyligen inlett ett partnerskap med Sony Playstation som är den mest sålda
VRplattformen före Oculus Rift och Vive. Detta betyder att vi även kommer släppa Kitten’d
på Sony Playstation VR efter vår Oculus Store och Steamrelease. Det kommer ta ytterligare
tid att bygga stöd för Playstation men vi ser möjligheten att nå ut till en betydligt bredare
publik.
Vi har nu fastställt en plan för hur Kitten’d ska släppas på ett flertal plattformer.
I juni månad planerar vi att släppa Kitten’d för early access. Spelare kan då komma åt
Kitten´d i Oculus Store och Steamplattformen för att prova spelet. Det är ett viktigt steg för
oss att testa Kitten’d i en större skala. Det låter oss få feedback på vad som eventuellt
behöver förbättras så att vi kan förbereda oss för vår release senare.
Runt årsskiftet planerar vi att släppa Kitten’d på Oculus Store samt Steamplattformen. Nästa
steg därefter är att släppa Kitten’d på Sony Playstation VR. Efter Playstationreleasen
planerar vi även att släppa Kitten´d utan VR stöd så att vi kan nå alla andra intressanta
plattformer och fler spelare worldwide.
VD, Henrik Nyström kommentarer
Det är spännande att se hur snabbt VR växer, både inom hård- och mjukvara. Allt fler spelare
har idag VRhårdvara och söker bra mjukvara/spel till den. Här ser vi stor potential i Kitten’d
både som ett roligt och enkelt spel men även som ett sandlådeläge där man kan prova
hårdvaran och se sin progression i Kitten’d. Det är även roligt att stödja VRhårdvaran. Sony
växer idag mycket snabbt genom sålda VRkit till Sony Playstation. Via denna plattform kan
man enkelt få tillgång till nya vanliga spel och VR spel. Här planerar vi att släppa Kitten’d i
början av 2019. Nya typer av VRhårdvara är även på väg ut där vi planerar ha stöd när det
kommer.
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Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom
genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).
Även ett nytt spel, Kitten´d, håller på att utvecklas.
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