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Julkaisuvapaa

Lehdistötiedote –28.6.2006

Suomen suurin EUREKA-projekti avasi tien maailmalle

Softeam, johtava mallinnustyökalujen toimittaja ja Neoxen Systems,
informaationhallinnan asiantuntija, allekirjoittivat strategisen
kumppanuussopimuksen myyntiyhteistyön aloittamiseksi
maailmanlaajuisesti.

“Asiakkaamme haluavat yksinkertaisen ja tehokkaan tavan hyödyntää
projektitietoa ajasta, paikasta tai järjestelmästä riippumatta.
Prosessikehityksessä tämä on yksi onnistuneen tiimityöskentelyn
perusedellytyksistä. Tälle osa-alueelle Neoxen tuo ainutlaatuisia
ratkaisuja. Neoxen Visual Moduksen avulla ProCube –ohjelmistomme
skaalautuu tehokkaaksi työryhmäsovellukseksi.”kertoo Philippe Desfray,
Softeamin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja. “Solmimamme
maailmanlaajuinen myyntiyhteistyö- ja jakelusopimus on luonnollinen
jatke menestyksekkäälle kaksivuotiselle EUREKA-kehityshankkeellemme.
Tällä sopimuksella vahvistamme merkittävästi asemiamme
kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.”

“Tiimityönä tehtävä prosessimallinnus edellyttää saumattomia liittymiä
työryhmäohjelmistoihin, kuten Microsoft SharePointiin. Liitäntöjen tulee
olla automaattisia, ilman aikaa vieviä integraatioprojekteja.” toteaaEsa
Tervo, Neoxen Systemsin toimitusjohtaja. “Tässä Neoxen Visual Modus ja
uusiokäyttöiset prosessikomponenttimme tuovat ProCube -asiakkaille
merkittäviä säästöjä. Hallitulla kehitysprosessien räätälöinnillä ja
parhaiden toimintatapojen uudelleen hyödyntämisellä voidaan leikata
prosessikehityksen kustannuksia jopa 40 %.”

Hyödyntämällä uutta suomalaista teknologiaa ProCube® -ohjelmistoperhe
tarjoaa ratkaisun, jossa ensi kertaa yhdistetään yritysten
taustajärjestelmät, prosessimallinnus ja projektihallinta. Se tukee niin
olemassa olevien kehitysprosessien parantamista kuin myös uusien
prosessien luontia ja niiden mutkatonta käyttöönottoa.

http://www.eureka.be/
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ProCube® on mittavan suomalais-ranskalaisen EUREKA
tuotekehitysprojektin “E! 3320 PRO3” tulos. Projekti perustuu alan
viimeisimpiin standardeihin ja tieteelliseen tutkimukseen. Merkittävä osa
soveltavasta tutkimuksesta on tehty yhteistyössä ICT Turun, Turun
Yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Myös kansainväliset
teknologiakumppanit, kuten Microsoft, ovat antaneet merkittävän
panoksen hankkeeseen. Projektia ovat osittain rahoittaneet ranskalainen
teknologian kehittämiskeskus ANVAR sekä Suomessa TEKES. ProCube®

tulee saataville syksyllä 2006.

Neoxen Visual Modus tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan tavan koota
reaaliaikaista tietoa rooliperustaisiin näkymiin
taustajärjestelmistä riippumatta. Näkymiin voidaan integroida
tärkeät dokumentit, prosessimallit, työkalut ja muu
olennainen tieto. Visual Modus tuo yrityksen
taustajärjestelmät ja työryhmäsovellukset suoraan
työpöytäohjelmistojen käyttöön. Ensimmäisenä sertifioituna
tuotteena se tarjoaa suoran Windows-liittymän Microsoft SharePoint -
palveluihin. Visual Modus on saatavilla useina kieliversioina. Se kattaa
myös eksoottisimpienkin kielialueiden, kuten esimerkiksi Kauko-Idän
erikoisvaatimukset.

Softeam on kansainvälisesti tunnettu asiantuntija mallintamiseen
liittyvien ohjelmistojen tarjoajana jo yli 15 vuoden ajalta. Yritys on myös
OMG-organisaation (Object Management Group, kansainvälinen ryhmä
mallinnukseen liittyvien teknologioiden standardisoimiseksi)
perustajajäsen. Softeam on erikoistunut tuottamaan ratkaisuja IT-
hallinnan ja uusien ohjelmistoarkkitehtuurien yhdistämiseksi.

Neoxen Systems on Microsoftin kultakumppani ja tunnustettu
informaatiohallinnan asiantuntija. Tuotamme välineitä informaation ja
projektihallinnan tehostamiseen yhdessä maailman johtavien
teknologiatoimittajien kanssa.
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