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Lehdistötiedote - 9.2.2011, Turku 

Neoxen ja Mepco yhdistävät uudet oppilaitosratkaisut 
kuntien tietojärjestelmiin 

Suomen johtava CRM-toimittaja Mepco ja Neoxen integroivat 

oppilaitosratkaisunsa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Microsoft-teknologiaan 

perustuvat Mepcon asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausratkaisut sekä 

Neoxenin virtuaaliset työpöytä-, tiimityöskentely- ja oppimisalustat nostavat 

kuntien ja koulujen toimintaympäristöt uudelle tasolle. 

 

“Neoxen on Suomen johtava Microsoft-oppimisympäristöjen toimittaja, joten 

yhteistyömme tiivistäminen on meille tärkeää” kertoo Mepcon toimitusjohtaja Markku 

Pekkola. ”Heidän verkkopohjaiset työpöytä-, tiimityöskentely- ja oppimisratkaisunsa 

vahvistavat kykyämme tarjota kunta- ja oppilaitosasiakkaillemme yhtenäistä 

tiedonhallintaa ja entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua.” 

 

Mepco toteuttaa asiakkailleen uuden sukupolven liiketoimintajärjestelmiä. Yhtiön 

ratkaisualueita ovat asiakkuudenhallinta, henkilöstönohjaus, toiminnanohjaus ja 

taloushallinto. Yhtiö on asiakkuudenhallinnan kokenut asiantuntija ja Suomen johtava 

Microsoft Dynamics CRM -toimittaja. Mepco on myös asiakkaidensa toiminnanohjauksen 

ja taloushallinnon kehittäjä. Yhtiö on keskittynyt etenkin asiantuntijaorganisaatioiden ja 

palveluyritysten liiketoiminnan tukemiseen. Taloushallinnon ratkaisuja toteutetaan myös 

toimialariippumattomasti. Kunta-alan uutta vertikaaliratkaisua kehitetään yhdessä 

KuntaPron kanssa. 

 

“Yhä useampi asiakkaistamme hyödyntää Microsoftin teknologiaa oppilaitosten 

hallinnossa” kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. “Suomen johtavana 

Microsoft Dynamics CRM-toimittajana Mepco on meille tärkeä yhteistyökumppani. 

Saumaton integraatio ja tiedon vaivaton liikkuminen sekä läpinäkyvyys ovat sekä meille 

että asiakkaillemme yhteisiä tavoitteita. Tämä on jälleen yksi askel eteenpäin kohti 

avoimia palvelukokonaisuuksia.”  

 

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. 

 

Mepco Oy kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa asiakkuudenhallinnan, talouden- ja 

toiminnanohjauksen sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen avulla. Mepco 

yhdistää Microsoftin yritysohjelmistot ja teknologiat vahvaan osaamiseen, pitkään 

kokemukseen sekä asiakaslähtöiseen paikalliseen tukeen. Yhtiö on Microsoftin sertifioitu 

http://www.kuntapro.fi/
http://www.eoppiminen.fi/
http://www.tekes.fi/info/oppimisymparistot/yritystarinat/Neoxen+Systems
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ja palkittu Gold-kumppani. Microsoft nimesi Mepcon ainoana suomalaisena toimittajana 

vuoden 2010 Microsoft Dynamics Inner Circle -kärkiryhmään. Mepcon palveluksessa on 

lähes 90 henkilöä Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Mepco on osa Pretax Yhtiöitä, 

joka on Pohjois-Euroopan suurin talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottaja. Konserni 

toimii kansainvälisillä markkinoilla nimellä Accountor Group. 

 

 

Lisätietoja:  

Markku Pekkola, toimitusjohtaja 

Mepco Oy 

Puh. 0400 233 150 

markku.pekkola@mepco.fi 

www.mepco.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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