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Julkaisuvapaa

Lehdistötiedote –14.10.2005

Neoxen Systems raivaa tietä Pohjois-Amerikan markkinoille

Neoxen Systems ja Programmer’s Paradise (NASDAQ:PROG), USA:n
johtava teknisten ohjelmistojen jälleenmyyjä, allekirjoittivat
kumppanuussopimuksen Neoxen-tuotteiden maailmanlaajuisesta
markkinoinnista ja jakelusta.

"Programmer’s Paradise kuuluu maailman johtavien jälleenmyyjien
kärkijoukkoon, joka tarjoaa tarkkaan seulottuja tuotteita useimmille
Fortune 1000 –listan yrityksistä. Nyt julkaistun sopimuksen avulla
parannamme läsnäoloamme ennenkaikkea Yhdysvalloissa, mutta lisäksi
myös muissa maanosissa," kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa
Tervo. "Julkaisemme Visual Modus 2005 sovelluksen marraskuussa
useina kieliversioina ja aloitamme maailmanlaajuisen kampanjoinnin
yhdessä Programmer’s Paradisen kanssa."

"Kansainvälistyvän yrityksen kannalta tämänkaltaiset sopimukset ovat
elinehto globaaleilla markkinoilla, missä taistelu näkyvyydestä ja
markkinaosuuksista on suuri haaste. Neoxen on määrätietoisesti
luomassa myynti- ja markkinointikanavia alueille, missä perinteisesti
suomalaisyrityksiä ei vielä ole nähty. Toivottavasti esimerkkimme
kannustaa myös muita nuoria yrityksiä uusiin päänavauksiin USA:n
markkinoille." Tervo jatkaa.

Neoxen Visual Modus 2005 on projektidokumentaation organisointi- ja
hallintasovellus. Se sallii käyttäjien luoda rooliperusteisia
näkymiä informaatioon riippumatta tiedon sijainnista tai
alkuperästä. Esimerkiksi dokumentit, linkit, web-sivustot
ja muu informaatio voivat itse asiassa sijaita hajautetusti
verkkohakemistoissa, intranet- ja internet- palvelimilla
sekä dokumentinhallintajärjestelmissä. Neoxen Visual
Modus 2005 tarjoaa suoran yhteyden hallita, muokata ja
jakaa tätä elintärkeää tietoa. Ensimmäisenä myös 64-
bittisenä myyntiin tulevana sovelluksena se sallii käyttäjien uudelleen
muotoilla Microsoft Office tiedostomuotoisia dokumentteja ja muuntaa
niitä suurina määrinä kerrallaan uusien projektien käyttöön tai
arkistointia varten.

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9331,00.html
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Neoxen Visual Modus 2005 tukee merkittäviä informaation- ja
dokumentinhallintajärjestelmiä, kuten Microsoft SharePoint Portal
Server, Bentley ProjectWise, EMC Documentum, FileNet ja Notes. Lisäksi
se täydentää ja on yhteensopiva käytetyimpien tuotekehityksen ja
ohjelmistojen elinkaaren hallintajärjestelmien kanssa, joita tuottavat
muun muassa Microsoft, IBM / Rational, Borland, Telelogic, Softeam ja
Osellus.

Programmer’s Paradise, Inc., tarjoamme laajan valikoiman teknisiä ja
muita yrityksille suunnattuja ohjelmistoja tunnetuimmilta julkaisijoilta ja
valmistajilta. Markkinoimme näitä tuotteita tunnustettujen
myyntiluetteloidemme välityksellä, suorilla postitusohjelmilla,
kaupallisten lehtien mainoksilla sekä internet ja sähköpostitarjouksin.
Yritysten tuoteostajien yhteydenotot ohjataan henkilökohtaisille
avustajille, jotka avustavat sopivien tuotteiden hankinnassa. Heidät on
kattavasti koulutettu hallitsemaan tuotteemme kautta linjan.

Lisätietoa: http://www.programmersparadise.com

Neoxen Systems on kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on
erikoistunut tuotannontehostamis- ja tiedonhallintaratkaisujen
valmistamiseen maailmanlaajuisille markkinoille.

Neoxen teknologiallamme ja tuoteperheellämme autamme
asiakkaitamme lyhentämään tuotteiden markkinoilletuloaikaa,
parantamaan laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä lisäämään
organisaation suorituskykyä.

Lisätietoa:

Esa Tervo, CEO
Genestia Group, Inc. - Neoxen Systems
Puh. +358 2 232 2883
esa.tervo@neoxen.com
www.neoxen.com
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