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Julkaisuvapaa 

Lehdistötiedote - 10.3.2010, Turku 

Neoxen yhdistää Ellibsin e-kirjat koulujen sähköisiin 
oppimisympäristöihin 

Neoxen Systems ja Ellibs Oy, Pohjoismaiden suurin e-kirjojen 
tarjoaja, tuovat yli 60 000 e-kirjaa koulujen sähköisiin 
oppimisympäristöihin. 
 
“Olemme jo usean vuoden ajan tarjonneet julkisille ja akateemisille 
kirjastoille valmiin palvelun, joka on helppo linkittää kirjaston omaan 
järjestelmään tai kotisivuihin”, kertoo Jarmo Heikkilä, Ellibsin 
toimitusjohtaja. ”Yhteistyössä Neoxenin kanssa pystymme nyt laajentamaan 
palvelujamme koko oppilaitossektorille. Näemme integroitumisen Neoxenin tarjoamien 
tuotteiden, kuten Microsoft Learning Gatewayn kanssa yhtenä merkittävänä 
askeleena kohti tasa-arvoista tietoyhteiskuntaa. Järjestelmämme tarjoaa jo yli 60 000 
nimikettä. Nämä kirjat tulevat maailman tunnetuimmilta julkaisijoilta. Neoxenin avulla 
voimme nyt yhdistää ne opetuksen ja oppimisen tueksi myös peruskouluille, lukioille 
sekä ammatilliseen koulutukseen.”  
 
“Kumppanuudellamme Ellibsin kanssa on tärkeä rooli ratkaisujemme kehittämisessä 
Suomen koulumaailmaa varten,” kertoo Neoxen Systemsin toimitusjohtaja Esa Tervo. 
“Ellibsin avoimien standardien mukaiset ratkaisut ovat jo laajassa käytössä Suomen 
kirjastoissa. Saatavilla oleva laaja edullisten sähköisten julkaisujen määrä tarjoaa 
huomattavan lisäarvon asiakkaillemme, jotka käyttävät Suomen oloihin sovittamaamme 
Microsoft Learning Gateway ja Neoxen Visual Modus ohjelmistoja.” 
 
Ellibsin tuotteet ja palvelut sisältävät e-kirjojen tilauspalvelut (Ellibs-verkkokauppa), e-
kirjojen lainausjärjestelmät (Ellibs-kirjasto) sekä e-kirjaratkaisut yrityksille (Oma 
kirjahylly). 
 
Neoxen NaviList - avoimet standardit 
 
Neoxen korostaa avoimien XML-pohjaisten standardien merkitystä järjestelmien 
yhtenäistämisessä. Esimerkiksi Neoxen Visual Modus yhdessä Microsoft Learning 
Gatewayn kanssa mahdollistaa käyttäjille dokumenttien, ohjeiden, kuvausten, 
kansioiden sisältöjen, työkalujen ja sähköisten kirjojen yhdistämisen ja tallentamisen 
loogisiksi XML-pohjaisiksi kokonaisuuksiksi, NaviListoiksi.  
 
Yhdessä Neoxen EveryPlace™-laajennusten kanssa, NaviListat integroivat lähes kaikki 
työpöytäsovellukset Microsoft Office SharePoint- ja Microsoft Learning Gateway 
-ohjelmistoihin. Tämän innovatiivisen lähestymistavan myötä käyttäjät pääsevät käsiksi 
kaikkeen tarvitsemaansa tietoon suoraan käytössä olevilla ohjelmillaan. 
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Ellibs Oy - E-KIRJOJA JA SOVELLUKSIA SÄHKÖISEEN JULKAISEMISEEN 
 
Ellibs Oy on e-kirjojen myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan erikoistunut yritys. 
Kirjakauppamme e-kirjat edustavat alansa terävintä kansainvälistä kärkeä. 
 
Ellibs tarjoaa asiakkailleen automatisoituja elektroniseen julkaisuun sekä aineistojen 
hallintaan liittyviä palveluja. 
 
Tuotamme asiakkaillemme helppokäyttöisiä, kustannuksia säästäviä ja innovatiivisia e-
kirjaratkaisuja sekä tukipalveluja. Yhteystyökumppaneitamme ovat lukuisat tietokirjojen 
julkaisijat sekä kirjastot ja yritykset niin Suomessa kuin Euroopassa. 
 
Nykyinen e-kirjatarjontamme käsittää kymmeniä tuhansia nimikkeitä - ja valikoima 
kasvaa päivittäin.  
 
 
Lisätietoja:  
 
Jarmo Heikkilä, toimitusjohtaja 
Ellibs Oy 
Puh. +358 2 279 3300 
jarmo.heikkila@ellibs.com 
www.ellibs.com 
 
 
Neoxen Systems – Microsoftin kultakumppani Neoxen Systems on nopeasti kasvava 
suomalainen ohjelmistotalo. Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti sertifioituja 
tiedonhallinnan 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 
 


