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Lehdistötiedote –22.9.2005

Neoxen Systems mukaan Microsoft Visual Studio
Industry Partner -ohjelmaan

Neoxen Systems ja Microsoft allekirjoittivat Visual Studio Industry
Partner -sopimuksen tuodakseen informaation elinkaaren
hallintasovelluksia Microsoftin yritysasiakkaille.

"Tuottavuudesta ja tehostamisesta puhutaan Suomessa paljon. Miten
tuottavuutta voidaan parantaa? Se edellyttää toimintojen
automatisointia. Kykyä luoda sellaisia ratkaisuja, jotka ovat helposti
monistettavissa. Yksittäisten, räätälöityjen ratkaisuiden aikakausi on
vanhaa ajattelua." toteaa Microsoft Suomen toimitusjohtaja Martti
Mehtälä. "Neoxen Systemsin uudet innovaatiot ovat erinomainen
esimerkki tästä suuntauksesta. Haluamme aktiivisesti tukea Neoxenin
kaltaisia yrityksiä ja samalla vahvistaa ohjelmistokehityksen asemia
Suomessa. Meidän on katsottava eteenpäin ja yhdessä luotava uusia
mahdollisuuksia ja tapoja toimia."

"Microsoft Visual Studio Industry Partner –ohjelma tarjoaa meille
erinomaisia etuja myös kansainvälisesti. Se lähentää meitä ja
kohderyhmiämme avaten uusia kaupallisia mahdollisuuksia ja uusia
yhteistyökohteita Microsoftin kanssa." sanoo Neoxen Systemsin
toimitusjohtaja Esa Tervo. "Yhdistimme lähes vuosikymmenen
kokemuksen informaationhallintajärjestelmien suunnittelusta
uusimpien työn tuottavuutta lisäävien oivallusten kanssa. Tältä
pohjalta toteutimme aikaa ja resursseja säästävän Visual Modus 2005
-ohjelmiston. Sopimus Microsoftin kanssa auttaa meitä lisäämään
innovaatioidemme saatavuutta Suomen lisäksi kaikissa maanosissa."

Tuottavuuden ja tehostamisen lisäksi yhteensopivuus ja mukautuvuus
olemassaoleviin järjestelmiin on tämän päivän olennaisia haasteita.
Enterprise Integration Interface (EII) ja automatisointitoiminteet
sallivat organisaatioiden hyödyntää Visual Modus 2005 -ohjelmistoa
mitä erilaisimpiin asiakirjojen massamuutoksiin saumattomasti heidän
ydinjärjestelmiensä rinnalla. Se soveltuu yhteen merkittävimpien
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dokumentin- ja tiedonhallintajärjestelmien kanssa; kuten
Microsoft SharePoint Portal Server, Bentley ProjectWise ja EMC
Documentum. Sisäänrakennettu skriptauskoneisto antaa
mahdollisuuden laajentaa ja automatisoida järjestelmän
toiminnallisuutta. Monipuolisten asiakirja- ja tietokokoelmien
luontimahdollisuus antaa loogisen, käyttäjän roolin mukaisen näkymän
informaatioon ja näin helpottaa oikean tiedon löytymistä
tuotekehityksen eri vaiheissa.

Neoxen Visual Modus 2005 tukee Microsoft Visual Studio 2005 Team
System -ympäristöä ja Microsoft Solutions Framework -toimintamallia.
Lisäksi se on myös yhteensopiva muiden merkittävien tuotekehityksen
ja ohjelmistojen elinkaaren hallintajärjestelmien kanssa, joita
tuottavat muun muassa IBM / Rational, Borland, Telelogic, Softeam ja
Osellus.

Maailmanlaajuinen Neoxen Visual Modus 2005 julkistus tulee
tapahtumaan rinnakkain Microsoft Visual Studio 2005:en virallisen
julkistuksen kanssa marraskuun seitsemäntenä päivänä 2005.

Neoxen Systems on kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on
erikoistunut tiedonhallinta- ja toimintamallien hallinnan sovellusten
tuottamiseen maailmanlaajuisille markkinoille. Työskentelemme
läheisesti johtavien teknologiayritysten kanssa tuottaaksemme 64- ja
32-bittisiä lisäarvoratkaisuja heidän nykyisille ja tuleville
asiakkaillensa.
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