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Lehdistötiedote - 25.1.2011, Turku 

Neoxen ja Acentra yhteistyöhön 

Microsoftin kultakumppanit Neoxen Systems ja Acentra Oy yhdistävät 

asiantuntemuksensa ja ratkaisunsa yhdeksi toimituskokonaisuudeksi. 

Microsoft teknologiaan perustuvat ratkaisut kattavat Acentran tiedonhallinta- 

ja tiedonjalostusratkaisut sekä Neoxenin virtuaaliset työpöytä- ja 

tiimityöstentelyratkaisut. 

 

“Johtavana SharePoint -asiantuntijana Neoxen on meille tärkeä yhteistyökumppani” 

kertoo Acentran toimitusjohtaja Mika Willberg. ”Heidän verkkopohjaiset työpöytä- ja 

tiimityöskentelyratkaisunsa vahvistavat kykyämme tarjota asiakkaillemme entistävä 

kattavampia ja käytettävämpiä tiedonhallinta- ja tiedonjalostusratkaisuja”. 

 

Acentra toimittaa ratkaisuja mm. asiakkaiden tiedonhallinnan- ja liiketoimintatiedon 

jalostustarpeisiin. Acentran tiedonhallintapalvelut auttavat tehostamaan liiketoimintaa 

automatisoimalla tiedonhallintarutiineja ja liittämällä niitä saumattomasti toisiinsa. 

Liiketoimintatiedon jalostusratkaisulla kerätään puolestaan tyypillisesti hajallaan eri 

järjestelmissä ja tiedostoissa olevat tiedot ja yhdistetään niistä erilaisia seuranta- ja 

ennustetietoja liiketoiminnan ohjaamisen, päätöksenteon ja johtamisen tarpeisiin 

halutuista näkökulmista. 

 

“Kumppanuus Acentran kanssa on olennainen osa strategiaamme kasvattaa alueellista 

ekosysteemiä.” kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. “Acentran vahva 

projektiosaaminen tiedon jalostus- ja integraatioratkaisuissa täydentää 

kokonaispalveluamme, jolla autamme asiakkaitamme menestymään.”  

 

Neoxen toimittaa tiedonhallinnan valmistuotteita kansainvälisesti sekä sertifioituja 

ryhmätyöskentelyn ja sähköisen työpöydän ratkaisuja yrityksille sekä julkisyhteisöille. 

Suomessa yhtiö kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa 

monikielistä, kaikille toimijoille avointa sähköistä toimintaympäristöä oppilaitoskäyttöön. 

Yleisesti käytössä oleviin perusteknologioihin ja avoimiin kansainvälisiin standardeihin 

perustuva "eOppiminen.fi" -konsepti on Tekesin palkitsema ja rahoittama. 

 

 

Acentra Oy – Acentra toimittaa ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja ketterästi ja 

asiantuntevasti parhaita työkaluja käyttäen. Acentra on vaativiin tiedonhallinta- ja 

raportointi ja BI-ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin erityissovelluksiin erikoistunut 

suomalainen ohjelmistopalveluyritys.  
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Lisätietoja:  

Mika Willberg, toimitusjohtaja  

Acentra Oy 

Puh. +358 40 767 8774 

mika.willberg@acentra.fi 

www.acentra.fi 

 

 

Neoxen Systems – Suomen ensimmäinen Microsoft ISV kultakumppani Neoxen 

Systems on nopeasti kasvava tiedonhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo. Tarjoamme 

asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja valmistuotteita sekä pitkälle tuotteistettuja 

ryhmätyöskentelyn ratkaisuja. 

 

Neoxenilla on tunnustettua asiantuntemusta tiedonhallinta- ja kommunikointi-

järjestelmien toteuttamisesta hyödyntäen viimeisimpiä teknologioita sekä avoimia 

standardeja. 

 

Lisätietoja: 

Esa Tervo, toimitusjohtaja 

Neoxen Systems 

Puh. +358 2 232 2883 

Faksi: +358 2 232 2884 

esa.tervo@neoxen.com 

www.neoxen.com 
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