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Julkaisuvapaa

Lehdistötiedote –20.4.2005

Neoxen Systems tukee johtavia ohjelmistotuotannon
elinkaaren hallinnan ratkaisuja

Neoxen Systems, kansainvälisesti toimiva suomalainen
prosessienhallinnan ratkaisuja kehittävä ohjelmistoyritys, on tänään
julkaissut Neoxen® Modus tuotteestaan version 3.1, joka on suunnattu
täydentämään ohjelmistotuotannon kehitystyön hallintaa.

Neoxen Modus kattaa tuotekehityksen kaikki vaiheet sisältäen työkaluja
vaatimusten hallintaan, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen,
dokumentointiin ja muutosten hallintaan.

Neoxen Modus auttaa nopeuttamaan tuotteiden toimitus- ja
kehityssyklejä tehostamalla toistettavuutta, läpinäkyvyyttä ja
ennustettavuutta. Tuote auttaa organisaatioita muuntamaan olennaiset
ohjelmistokehityshankkeet järjestelmälliseksi ja hallituksi
liiketoiminnaksi. Käytännönläheinen, ohjeistettuihin mallipohjiin
perustuva lähestymistapa tekee Neoxen Moduksesta helposti
omaksuttavan missä tahansa kehitysympäristössä. Neoxen Modus tukee
myös Microsoftin, IBM/Rationalin, Borlandin, Telelogicin, Softeamin ja
Oselluksen tuotteiden käyttäjiä ja auttaa tehokkaammin hyödyntämään
jo tehtyjä investointeja.

“Olen erittäin tyytyväinen tähän uuteen versioomme. Käyttäjiltä saadun
palautteen ansiosta olemme pystyneet perusteellisesti uudistamaan
tuotetta edistääksemme työn tuottavuuden nousua. Samalla olemme
parantaneet keskeisiä prosessikuvauksia jokaisessa moduulissa”, sanoo
Esa Tervo, Neoxen Systemsin toimitusjohtaja. ”Versio 3.1 ilmentää uutta 
entistä visuaalisempaa lähestymistapaa Neoxen Modus tuoteperheessä ja
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auttajaa käyttäjiä hahmottamaan tuotekehityksen eri vaiheet entistä
selkeämmin.”

Neoxen Modus tarjoaa vankan perustan, joka oleellisesti parantaa
ohjelmistojen kehityskaaren hallintaa, merkittävästi vähentää
kokonaiskustannuksia sekä tehokkaasti lyhentää tuotteiden
markkinoilletuloaikaa. Se auttaa organisaatiota toimittamaan
kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä ratkaisuja ajallaan ja
talousarviossa pysyen.

Neoxen Modus on suunniteltu verkostoituneiden kehitysryhmien,
järjestelmäintegraattoreiden ja kaupallisten ohjelmistoyritysten
tehtäväkriittisen tuotekehityksen tehostamiseen.

Neoxen Modus on yhteensopiva ISO 9000/9001, CMMI, Six Sigma, PMI®

PMBOK® ja Prince 2 standardien kanssa.

Neoxen Modus versio 3.1 on saatavissa suoraan Neoxen verkkokaupasta
ja hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltä.

Tietoa saatavuudesta, lisensoinnista, päivitysvaihtoehdoista ja muista
myyntiin liittyvistä asioista saa ottamalla yhteyttä Neoxen
Yritysmyyntiin.

Neoxen Modus –tuoteperhettä kehitetään virallisella Eureka
-statuksella E!3320 PRO 3
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Yrityksestä
Neoxen Systems on eurooppalainen teknologia- ja ohjelmistoyritys, joka tuottaa uuden sukupolven
ohjelmistokehitystuotteita, ja ratkaisuja tuotekehityksen prosessien hallintaan ja tehostamiseen.

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

Tunnustettuun Neoxen® -teknologiaan perustuvia ratkaisuja käytetään suunnitteluun, toteutukseen, sovellusten
koostamiseen ja jakeluun sekä yritysten sisäiseen että kaupalliseen käyttöön. Lisäksi yhtiö tarjoaa
asiantuntijapalveluja, sisältäen konsultointia, suunnittelua, toteutusta, integrointia, tilaustyötä ja koulutusta.


