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Lehdistötiedote - 18.3.2010, Turku 

Neoxen ja Raision Timali rakentamaan valtakunnallista 
koulutusyhteistyötä oppimisjärjestelmien käyttäjille 

Neoxen Systems ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timali tiivistävät 

yhteistyötään eLearning-ratkaisujen kehittämisessä ja käyttäjien 

kouluttamisessa. 

 

“Oppimisessa, opiskelussa ja opetuksessa on kyse tiedosta, sen omaksumisesta, 

hankinnasta ja hallinnasta. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa tarvitsemme entistä 

avoimempia yhtenäisiä ratkaisuja näiden toteuttamiseen - ja niiden käyttäjät tarvitsevat 

uusia taitoja. Yhteistyössä Neoxenin ja Microsoftin kanssa voimme osaltamme olla 

toteuttamassa näitä tavoitteita.” kertoo Timalin rehtori Marjatta Lennala.  

 

”Timali on vahvasti mukana valtakunnallisessa aikuiskoulutusverkostossa. 

Yhteistyömme avulla pystymme tarjoamaan erittäin laajat koulutusmahdollisuudet 

asiakkaillemme ympäri Suomen - sijainnista riippumatta.”, kertoo Neoxen Systemsin 

toimitusjohtaja Esa Tervo. “Tämä on merkittävä etu kaikille niille 

oppimisympäristöjemme käyttäjille, jotka hyödyntävät Suomen oloihin sovittamaamme 

Microsoft Learning Gateway- ja Neoxen Visual Modus -ohjelmistoja.”  

 

”Näemme sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi myös niiden käyttäjien 

taitojen kartuttamisen olennaisena osana tulevaisuuden Suomea.” jatkaa Timalin 

kehittämispäällikkö Olli Vuorinen. ”Esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten opettajat ovat 

avainasemassa siinä kuinka hyvin näitä uusia ympäristöjä voidaan hyödyntää osana 

oppimista.” 

 

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali toteuttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa koulutus-,  

kehittämis- ja palvelutoimintaa. Asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan perusta.  Timali 

avustaa koko asiakasyritystä tai organisaatiota. Toiminnassa korostuu kaiken toteutetun 

koulutuksen ja tutkintojen henkilökohtaistaminen sekä ohjaus ja neuvonta. 

 

Avoimet standardit 

 

Neoxen korostaa avoimien XML-pohjaisten standardien merkitystä oppimisjärjestelmien 

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 
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-ohjelmistoihin. Tämän innovatiivisen lähestymistavan myötä käyttäjät pääsevät käsiksi 

kaikkeen tarvitsemaansa tietoon suoraan käytössä olevilla ohjelmillaan. 

 

 

Timali – Raision aikuiskoulutuskeskus Timali on osa Raision seudun 

koulutuskuntayhtymää (Raseko). Tarjoamme asiantuntevaa henkilöstökoulutusta 

yrityksille ja yhteisöille sekä omaehtoista, työvoimapoliittista ja oppisopimuskoulutusta 

aikuisille. Olemme merkittävä työelämän kehittäjä niin alueellisesti kuin 

valtakunnallisestikin. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain noin 1600 opiskelijaa. 

 

Lisätietoja:  

 

Marjatta Lennala, rehtori 

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 

Puh. +358 2 434 4000 

marjatta.lennala@timali.fi 

www.timali.fi 

 

Olli Vuorinen, kehittämispäällikkö 

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 

Puh. +358 40 716 1312 

olli.vuorinen@timali.fi 

www.timali.fi 

 

 

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 
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