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Lehdistötiedote –8.11.2005

Viloke ja Neoxen Systems tuovat tiedonhallintaa tehostavia
sovelluksia virtuaalitoimistoihin

Viloke Oy, johtava suomalainen virtuaalikokous- ja työryhmäsovellusten
toimittaja, ja Neoxen Systems allekirjoittivat sopimuksen tuodakseen
tiedonhallinnan tehostamiseen tarkoitettuja ratkaisuja hajautettuihin
ympäristöihin.

”Neoxenin Visual Modus tuoteperhe tuo kiistämättömiä etuja sekä
asiakkaillemme että meille. Neoxenin taustalta löytyvä yhteensä useiden
vuosikymmenten kokemus ohjelmistotuotannon kansainvälisestä
liiketoiminnasta sekä heidän Neoxen teknologiaan perustuva joustava
integraatioratkaisutarjontansa tuovat täysin uutta tehokkuutta yrityksille,
jotka painivat tiedonhallintaan liittyvien ongelmien kanssa”. sanoo Viloke 
Oy:n toimitusjohtaja Mika Kolbe. “Olemme erittäin innoissamme
alkavasta yhteistyöstä tämän vahvan kumppanin kanssa. Yhteistyö tulee
entisestään merkittävästi vahvistamaan molempien yritysten markkina-
asemia.”

“cAme-sovellus on innovatiivisimpia tiimi- ja virtuaalityöskentelyalustoja
tänä päivänä. Se on erinomainen ja kustannustehokas valinta
dynaamisille organisaatioille tietovirran tehokkaaseen hallintaan,” sanoo 
Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. “cAmen keskeiset ratkaisut
täydentävät hyvin Visual Modus tuoteperheemme ydintoimintoja.
Olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötä Viloken kanssa ja näin
jälleen vahvistaa oikeaksi visiomme toimivan ekosysteemin tuomista
eduista sen kaikille osapuolille.”

cAme on kehitetty tehostamaan ryhmätyöskentelyä nykypäivän liike-
elämän nopeatempoisessa ympäristössä. Se mahdollistaa ajatusten
vaihdon ja tuottavan keskustelun riippumatta ajan, paikan ja
päätelaitteen asettamista rajoitteista. cAme tuo eteesi kaikki käynnissä
olevat hajautetut prosessit - jokaisen omalla cAme-alustallaan omana
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istuntonaan. Voit työstää istuntoa silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.
Työhön voit käyttää sitä laitteistoa, joka juuri siinä tilanteessa on
kätevin: PC, kämmenmikro, matkapuhelimen selain, wap-puhelin tai
sähköposti.

Neoxen Visual Modus 2005 on projektidokumentaation organisointi- ja
hallintasovellus. Se sallii käyttäjien luoda rooliperusteisia näkymiä
informaatioon riippumatta tiedon sijainnista tai alkuperästä. Visual Modus
tarjoaa suoran yhteyden hallita, muokata ja jakaa 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.

Viloke Oy suunnittelee, kehittää ja markkinoi ohjelmistoja, jotka
parantavat tiimityöskentelyedellytyksiä tietoverkoissa. Ohjelmistot
sallivat yritysten hyötyä hajautetuista organisaatioista maksimoimalla
niiden potentiaalisen tietopääoman käytön.

Yrityksen tavoitteena on auttaa organisaatioita tuottamaan laadukkaita
ratkaisuja tietoverkkoja ja nykyaikaista ohjelmistoteknologiaa
hyödyntäen.

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.
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