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Julkaisuvapaa 

Lehdistötiedote - 23.6.2011, Helsinki/Turku 

Gracevoice ja Neoxen yhteistyöhön digitaalisten sisältöjen 
tuotantoprosessien kehittämisessä 

Gracevoice Oy ja Neoxen Systems tiivistävät yhteistyötään uuden sukupolven 

digitaalisten oppisisältöjen kehittämiseksi. Yhteistyössä keskitytään erityisesti 

sujuvien tuotantomenetelmien ja käytettävyyden sekä esteettömyyden 

vaatimukset täyttävien sisältöjen kehittämiseen. 

 

“eOppiminen.fi”-hanke tuo merkittävää muutosta suomalaiseen käytännön koulutyöhön. 

Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen edellyttää myös digitaalisen sisällön rakenteen 

ja tuotantoprosessien viemistä uudelle tasolle.” kertoo Gracevoicen toimitusjohtaja Joni 

Nisula. ”Uusien sähköisten toimintaympäristöjen myötä olennaista on sähkökirjojen ja 

digitaalisten julkaisujen oikea hyödyntäminen oppimisessa. Erityistä huomiota 

kiinnitämme tuotantoprosessien sujuvuuteen sekä sisällöllisen monimuotoisuuden, 

käytettävyyden ja esteettömyyden kehittämiseen. Tässä käytännön kehitystyössä 

Neoxen yhteistyöverkostoineen on meille tärkeä kumppani.” 

 

“Käytettävyys, esteettömyys ja saavutettavuus ovat palvelun – ja ennen kaikkea 

palvelun sisällön kannalta yhä keskeisempiä vaatimuksia.” kertoo Neoxen Systemsin 

toimitusjohtaja Esa Tervo. “Gracevoice on tehnyt tunnustettua työtä e-sisällön 

rakenteen ja tuotantoprosessien parissa erityisryhmien tarpeet huomioiden. 

Yhdistämällä erityisosaamistamme pystymme palvelemaan käyttäjäyhteisöämme 

entistäkin laaja-alaisemmin.”  

 

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. 

 

Gracevoice Oy – Suomalainen sähköisten kirjojen ja digitaalisten julkaisujen 

tuotantotalo. Kehitämme digitaalisten julkaisujen innovatiivisia tuotantoprosesseja, 

tuotealustoja sekä liiketoiminta- ja jakelukomponentteja. Toteutamme vaativia 

sähkökirjoja ja arkistokonversioita sekä kärkiasiakkaille uutta luovia sähkökirjoja. 

 

Lisätietoja:  

Joni Nisula, toimitusjohtaja 

Gracevoice Oy 

Lauritsantie 1a 

00370 HELSINKI 

Puh. +358 50 306 3550 

joni.nisula@gracevoice.fi 

www.gracevoice.fi 
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mailto:joni.nisula@gracevoice.fi
http://www.gracevoice.fi/


 

 

 

 

 

 
 

Neoxen Partner Network 

© 1995-2011 Neoxen Systems 
All Rights Reserved 

 

 

 
Neoxen Systems – Suomen ensimmäinen Microsoft ISV kultakumppani 

Neoxen Systems on nopeasti kasvava tiedon- ja osaamisen hallintaan erikoistunut 

ohjelmistotalo. Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja valmistuotteita 

sekä pitkälle tuotteistettuja ryhmätyöskentelyn ja oppimisen 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.eoppiminen.fi 

www.neoxen.com 
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