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Lehdistötiedote –7.7. 2005

Miratel valitsi Neoxen Systemsin Trelox-järjestelmän

Johtava terveydenhoitoalan kutsujärjestelmien toimittaja Miratel Oy ja
Neoxen Systems ovat allekirjoittaneet sopimuksen Neoxen® QX
Framework and Neoxen® Trelox –pohjaisen prosessienohjaus-
järjestelmän toimituksesta. Usealle vuodelle jaksottuvan kaupan
kokonaisarvo noussee yli miljoonaan euroon.

“Tämä kauppa on merkittävä viesti tuotekehityksemme ja visiomme
tueksi. Se edelleen vahvistaa suuntaamme valitsemallamme tutkimus- ja
tuotekehityksen alueella.” kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa
Tervo ja jatkaa: ”Kehittämämme Neoxen®-tuoteperhe hyödyntää täysin
Microsoftin uusimpia teknologioita, kuten Visual Studio 2005 Team
System –kehitysympäristöä ja SQL Server 2005 -tietokantaa. Järjestelmä
skaalautuu yksittäisistä työasemista aina organisaatioiden välisiin
ryhmätyötarpeisiin. Se yhdistää saumattomasti liiketoimintajärjestelmät
ja prosessien kehittämisen.”

Neoxen® QX Framework –tuotealusta ja Neoxen® Trelox -välityspalvelin
mahdollistavat kansainväliseen toimintaan soveltuvien monikielisten
liiketoimintajärjestelmien tuottamisen sekä Windows- että Linux-
ympäristöihin. Neoxen® Modus –metodologiatuotteiden avulla yritysten
omiin ratkaisuihin voidaan tehokkaasti kytkeä tuotteiden elinkaaren
hallinta ja prosessien kehittäminen sekä optimointi.

Esa Tervo kuvailee nykytilannetta: “Verkostuneiden toimitusketjujen
hallinta ja ennen kaikkea niiden toimintaprosessien tehokas ohjaus
muodostavat tämän päivän suurimman haasteen kilpailukyvyn
kehittämiselle.” ja jatkaa: ”Prosessien yhtenäistäminen ja toimintamallien
optimointi parantaa sekä laatua että tuottaa suoria kustannussäästöjä.”

Miratel Oy on korkean teknologian palveluyritys, jonka osaamisen tausta
muodostuu puhelin-, turva- ja tietotekniikasta. Miratelin viestintä- ja
henkilöturvajärjestelmät helpottavat heidän asiakkaittensa jokapäiväistä
työtä ja lisäävät yhteisöjen turvallisuutta. Lisäksi toiminnan tehostuminen
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vähentää myös kustannuksia.

Miratelin suurimman asiakasryhmän muodostavat terveydenhuolto- ja
sosiaalialan yhteisöt ja laitokset, kuten sairaalat, terveyskeskukset,
palvelutalot, vanhainkodit ja lisäksi myös sosiaalitoimistot. Merkittävän
osan muodostavat myös koulut ja kunnat sekä jälleenmyyjien kautta pk-
yritykset ja niiden yksittäiset toimipisteet. Miratel on vuosien aikana
toimittanut satoja puhelin-, kutsu- ja henkilöturvajärjestelmiä
terveydenhuolto- ja sosiaalialoille: Heidän järjestelmänsä kattaa yli 25
000 potilas- ja asukaspaikkaa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja
palvelutaloissa. Lisäksi Miratel on toimittanut satoja
koulupuhelinjärjestelmiä ja tuhansia puhelinvaihteita Pohjoismaisille
pienille ja keskisuurille yrityksille.

Neoxen Systems on kansainvälinen teknologia- ja ohjelmistoyritys, joka
tuottaa uuden sukupolven ohjelmistokehitystuotteita, ja ratkaisuja
tuotekehityksen prosessien hallintaan ja tehostamiseen.

Neoxen®-tuoteperhe kattaa keskeiset osa-alueet yritys- ja
teknologiakehittämisestä aina ohjelmistotuotannon työkaluihin. Yhtiön
tuotteet mahdollistavat asiakkaiden liiketoimintaratkaisujen, prosessien
ja yrityssovellusten tehokkaan ja nopean kehittämisen ja uudistamisen.

Tunnustettuun Neoxen®-teknologiaan perustuvia ratkaisuja
hyödynnetään suunnitteluun toteutukseen, koostamiseen ja jakeluun
liittyvissä toiminnoissa sekä yritysten sisäisessä että kaupallisessa
käytössä. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiantuntijapalveluja sisältäen
konsultointia, suunnittelua, toteutusta, integrointia, tilaustyötä ja
koulutusta.
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Lisätietoa Neoxen tuotteista, palveluista ja yrityksestä on saatavilla mm.
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