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Lehdistötiedote - 31.1.2011, Turku/Tampere 

Anvia IT ja Neoxen valtakunnalliseen yhteistyöhön 
oppilaitosratkaisuissa 

Anvia IT Oy ja Neoxen Systems syventävät yhteistyötään oppilaitosten 

sähköisissä toimintaympäristöissä. Neoxenin virtuaaliset työpöytä-, 

tiimityöstentely- ja oppimisalustat täydentävät Anvian kokonaispalvelua 

Suomen julkissektorille. 

 

“Uuden sukupolven oppilaitostuotteet ovat yhä kysytympiä asiakaskunnassamme, joten 

integroitujen oppimisen ja opettamisen ratkaisujen asiantuntijana Neoxen on meille 

tärkeä kumppani” kertoo Anvia IT:n julkishallinnon yksikön johtaja Sirpa Niemi. 

”Neoxenin Microsoft-teknologiaa hyödyntävät ratkaisut yhdistävät oppilaitosten 

prosessit, oppimisen ja tekniset alustat nykyaikaiseksi sähköiseksi toimintaympäristöksi. 

Lisäämällä Neoxenin ratkaisut valikoimaamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 

entistäkin kokonaisvaltaisempaa palvelua yhden luukun periaatteella.” 

 

“Yhä useampi julkisyhteisö haluaa kokonaispalvelua ja yhtenäistä, avointa 

infrastruktuuria, jossa eri osa-alueet toimivat saumattomasti yhteen” kertoo Neoxen 

Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. “Niin tietoliikenteen, laitteistojen, ylläpidon, tuen 

kuin ohjelmistojenkin on integroiduttava kustannustehokkaaksi palveluksi. Tämä on 

Anvian ydinosaamista ja luotettuna julkisyhteisöjen kokonaistoimittajana Anvia on 

meille ihanteellinen kumppani.”  

 

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. 

 

Anvia on kasvava, viestintään erikoistunut konserni, joka tarjoaa palveluita kuluttajien, 

yritysten ja julkisyhteisöjen yhteydenpitoon, tietotekniikkaan ja turvallisuuteen sekä 

liikkuvan kuvan välittämiseen. 

 

Anvia IT on täyden palvelun ICT-talo, joka toimii valtakunnallisesti. Toimipisteemme 

sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa. 

Asiakaskuntamme vaihtelee julkisyhteisöistä Suomen suurimpiin yrityksiin ja pk-

yrityksiin. Tarjontaamme kuuluvat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneratkaisut sekä 

näihin liittyvä ylläpito, tuki, koulutus sekä konsultointi. Liikevaihtomme on n. 25 

miljoonaa euroa ja henkilöstömäärämme n. 100. 

 

 

http://www.eoppiminen.fi/
http://www.tekes.fi/info/oppimisymparistot/yritystarinat/Neoxen+Systems
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Lisätietoja:  

Sirpa Niemi, johtaja 

Anvia IT Oy Ab 

Puh. 02900 30 430 

sirpa.niemi@anvia.fi 

www.anviait.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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