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Digital Services-ohjelman tuloksena uusia innovaatioita ja
kansainvälinen startup-yhtiö – XoomPoint Corporation
Neoxen Systems ja Context Learning Finland julkistivat tänään virallisesti uuden
yhteisyrityksen toiminnan käynnistyneen - XoomPoint Corporation on nyt
täydessä toiminnassa. Samanaikaisesti uusi yhtiö julkisti XoomPoint-tuote- ja
palvelutarjonnan yleisen saatavuuden.
“Olen työskennellyt yli vuosikymmenen hyvin tiiviisti
yritysasiakkaiden kanssa kehittäen lähes kaikkea,
mikä liittyy verkkokoulutuksiin. Asiakastarve ja paine
kilpailukyvyn kehittämiseen ovat nousseet uudelle tasolle. Tarve saada tehokkaita
avaimet-käteen ratkaisuja on melkoinen. Maailmanlaajuinen muutos teknologiassa ja
etenkin liiketoimintamallien muuttumisessa on liikkeelle ajava voima. Tästä syystä olen
erittäin iloinen voidessani ilmoittaa XoomPoint Corporation -yhtiön syntymisestä. Nykyiset
ja tulevat asiakkaamme löytävät kaikki uuden sukupolven verkkokoulutus-palvelut saman
katon alta.” kertoo uuden XoomPoint Corporationin toimitusjohtaja Kristian
Marttinen. “Meillä on jo asiakkaana usean miljardin liikevaihtoa tekevä konserni, joka
käyttää tätä uutta tuoteperhettä sekä henkilöstönsä että kumppaneidensa koulutuksiin
maailmanlaajuisesti. Yhtiön sisäisiä käyttäjiä on yli kymmenen tuhatta viidellä
liiketoimintasektorilla kolmessakymmenessä maassa. Myös yksi suurimmista ja
tunnetuimmista suomalaisista digitaalisten palveluiden tuottajista luottaa meidän
teknologioihimme ja palveluihimme henkilöstönsä koulutuksissa - ja lisää on tulossa.
Melko hyvin uudelta startup-yritykseltä!”
“Digilen Digital Services -ohjelma toimi ikään kuin virtuaalisena hautomona ja innovoinnin
puitteina sekä meille että kumppaneillemme. Tiivis ja hedelmällinen yhteistyö muiden
alan toimijoiden ja akateemisen tutkimuksen kanssa mahdollisti tämän kaiken - uuden
yhtiön syntymisen. Ohjelmassa syntyneet innovaatiot ovat tämän yhteisyrityksen
perusta.” jatkaa Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. ”Olemme integroineet
teknologiamme ja palvelumme ainutlaatuisen yhtenäiseksi tuote- ja palveluperheeksi.
Neoxenilla on maailmanluokan teknologinen osaaminen ja alustaratkaisut. Context
Learning Finlandilla on puolestaan erinomainen digitaalisen sisällöntuotannon
prosessimalli, mittava kokemus ja pedagoginen tietämys. Digital Services -ohjelmassa
syntyneillä yhteisillä innovaatioilla höystettynä tässä on melkoinen arsenaali!”
“Olemme luultavasti kokenein verkko-opetusmateriaalien tuotantoyhtiö Suomessa. Meillä
on kokemusta jo noin 500 kurssin tuotannosta eri toimialoille. Olen erittäin innoissani
näistä uusista ratkaisuista, jotka yhdistävät Contextin sisältöosaamisen ja Neoxenin
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huippuluokan teknologisen osaamisen. XoomPoint tekee aktivoivat oppimateriaalit ja
verkko-opiskelun hyödyntämisen mahdolliseksi kaiken kokoisille yrityksille.” lisää
Context Learning Finlandin toimitusjohtaja Ari Ketola ja jatkaa. “Tämä tuo samalla
myös aivan uusia mahdollisuuksia digitaalisen sisällön kehittämiseen. Nyt me voimme
luoda sisältöä, joka on vuorovaikutuksessa uuteen pilvialustaan monipuolisemmin kuin
koskaan ennen. Tämä antaa valtavat mahdollisuudet hyödyntää 'Big Dataa' ja oppimisen
analytiikka sekä tarjoaa huikeat mahdollisuudet integroitumiseen ja tiedon tuottamiseen
yritysten operatiivisiin järjestelmiin.”

XoomPoint Corporation

on suomalainen ohjelmisto- ja palvelutalo. Olemme
erikoistuneet sosiaalisen oppimisen ja osaamisen hallinnan pilvipalveluihin sekä digitaalisten
sisältöjen tuotantopalveluihin sekä yrityksille että ylemmän asteen oppilaitoksille.
XoomPoint Enterprise LMS on suunniteltu erityisesti henkilökunnan ja kumppaniverkoston
(franchise-, jakelu- ja jälleenmyyjäverkostot, alihankkijat, asiakkaat, jne.) koulutusten hallintaan.
Tuottamamme mobiili- ja e-oppimisen ratkaisut mahdollistavat modernin interaktiivisen sisällön
jakamisen, hallinnan sekä ajantasaisen koulutuksen seurannan ja tulosten raportoinnin Tehokkaasti ja aikaa sekä kustannuksia säästäen.
Me tarjoamme lisäksi täyden valikoiman konsultointia, sisällön tuotantoa, koulutusta ja
tukipalveluita. Me työskentelemme tiiviisti yhdessä maailman johtavien teknologiatoimittajien ja
tutkimuslaitosten kanssa auttaaksemme Sinua pääsemään tavoitteisiisi.
Lisätietoja:
Kristian Marttinen
CEO
kristian.marttinen@xoompoint.com
XoomPoint Corporation
Laivanvarustajankatu 7
FIN-00140 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (40) 7247 661
www.xoompoint.com

Neoxen Systems

- Microsoftin kultakumppani Neoxen Systems on vakiintunut
suomalainen ohjelmistotalo. Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja tuotteistettuja
oppimisen ja osaamisen hallinnan ratkaisuja.
Yhtiö kehittää yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa sosiaalista Microsoft SharePoint/Azure/Office
365–alustalle toteutettua oppimisympäristöä sekä yrityksille että oppilaitoksille.
Toimitamme asiakkaillemme myös koulutus-, tuki- ja ylläpitopalveluita. Olemme koulutussektorin
johtavia Office 365 sekä Windows Azure asiantuntijoita.
Lisätietoja:
Esa Tervo
CEO
esa.tervo@neoxen.com
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Neoxen Systems
Maariankatu 4 C
FIN-20100 TURKU, Finland
Tel. +358 2 3619 2883
www.neoxen.com
www.elearning-fi.com

Context Learning Finland Oy

on koulutus- ja viestintäratkaisujen tuotantoon
erikoistunut asiantuntijayritys. Osaamisemme perusta on avainhenkilöidemme pitkä kokemus ja
osaaminen
digitaalisten
menetelmien
hyödyntämisestä
koulutuksessa.
Standardoitujen
tuotantomenetelmiemme ansiosta toteutamme sisällöt jopa 30–40 % kilpailijoitamme
tehokkaammin.
Olemme toteuttaneet satoja verkkokoulutus- ja videoratkaisuja lukuisille eri toimialoille ja erilaisiin
tarpeisiin. Toteutuksemme ovat pedagogisesti korkeatasoisia, kokemuksellisia ja luotettavia
oppimiskokonaisuuksia, jotka joustavasti täyttävät erilaisten käyttäjien tarpeet.

Lisätietoja:
Ari Ketola
CEO
ari.ketola@context.fi
Context Learning Finland Oy
Laivanvarustajankatu 3
FIN-00140 HELSINKI, Finland
Tel. +358 9 2316 4443
www.context.fi

Yhteistyössä Digile Digital Services – ADECO Project
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