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Julkaisuvapaa

Lehdistötiedote –1.9.2005

64-bittisyys jalkautuu myös työpöydille –Neoxen Systems
raottaa verhoa Windows Vistan aikakauteen

Neoxen Systems, kansainvälinen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut
tuotannontehostamis- ja tiedonhallintaratkaisujen valmistamiseen
maailmanlaajuisille markkinoille, on tänään julkistanut White Paperin
valottaakseen pian julkaistavan 64/32-bittisen Visual Modus 2005 -
tuotteen tulevaisuutta.

"Microsoft Visual Studio 2005 Team System on suurin ja monitahoisin
muutos kaupallisessa ohjelmistokehityksessä vuosikymmeneen. Tämä
muutos on peruuttamaton – ei ainoastaan teknisesti vaan myös
liiketoiminnan kannalta tarkasteltaessa. Ensimmäistä kertaa Microsoft on
astumassa ohjelmistojen elinkaaren hallinnan markkinoille mukanaan
täysi arsenaali työkaluja koko kehitysorganisaation työn tehostamiseksi.
Samanaikaisesti heidän uusi mallinsa sekä 32- että 64-bittisten
ohjelmistojen yhtäaikaiseksi kehittämiseksi avaa uusia mahdollisuuksia
myös kotimaisille ohjelmistotaloille.” sanoo Neoxen Systemsin 
toimitusjohtaja Esa Tervo. ”Seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
tulemme näkemään markkinoilla merkittävän määrän uusia 64-bittisiä
ratkaisuja, myös käyttäjien työpöydillä – ja Neoxen Systems on
kehittäjien kärkijoukoissa.”

Neoxen Visual Modus 2005 auttaa käyttäjiä yhtäaikaisesti
hyödyntämään Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän eri
versioita sekä perinteisissä 32-bittisissä että uuden
sukupolven 64-bittisissä ympäristöissä, ennen kaikkea
laajennetun 64-bittisen AMD-prosessorituen myötä.

http://lab.msdn.microsoft.com/teamsystem/default.aspx
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9331,00.html


© 1995-2005 Neoxen Systems
All Rights Reserved

Visual Modus 2005 on kokonaisuudessaan kehitetty Visual
Studio 2005 Team System -ympäristössä ja se hyödyntää uutta,
intuitiivista käyttöliittymäkonseptia täysin yhtenevästi Visual Studio 2005
ohjelmiston kanssa.

“Microsoft Visual Studio 2005 luo perustaasekä tulevalle Microsoft Office
12 -ohjelmistolle että seuraavan sukupolven Smart Client -ohjelmistoille.
Visual Modus 2005 toimii saumattomasti Visual Studio 2005 -
kehitysympäristössä ja tulee läheisesti integroitumaan Microsoft Office 12
-tuottavuustyökalujen kanssa tarjoten asiakkaillemme turvallisen ja
varman siirtymävaiheen uuden sukupolven yritysratkaisuihin.” Esa Tervo 
jatkaa, ”Tämä kaikki kuuluu olennaisena osana suunnitelmaamme
helpottaa asiakkaittemme siirtymistä 64-bittiseen maailmaan ja tulevaan
Windows Vista käyttöjärjestelmään.” Tulemme ajoittamaan tuotteidemme
julkistukset Microsoftin tuotejulkistusten yhteyteen. Julkistamme nyt 64-
bittiset työpöytäsovelluksemme Microsoft Visual Studio 2005 Team
System -ohjelmiston myötä, ja tulevaisuudessa julkaisemme uusia
versioita myös sekä Microsoft Office 12- että Windows Vista -tuotteiden
yhteydessä. Tällä tavalla pystymme suojaamaan asiakkaidemme tekemiä
investointeja ja varmistamaan heille saumattoman 32/64-bittisen
yhteiskäytön sekä vaivattoman siirtymäpolun 64-bittiseen maailmaan.”

Neoxen Visual Modus 2005 on suunniteltu täydentämään Microsoft Visual
Studio 2005 Team System -ympäristöä ja Microsoft Solutions Framework
-toimintamallia. Lisäksi se on myös yhteensopiva muiden merkittävien
tuotekehityksen ja ohjelmistojen elinkaaren hallintajärjestelmien kanssa,
joita tuottavat muun muassa IBM / Rational, Borland, Telelogic, Softeam
ja Osellus.

Neoxen Visual Modus 2005 White Paper on vapaasti saatavana Neoxen
Systemsin verkkosivuilta. Tuotteen White Paper antaa yleiskuvan
tuotteesta; mihin tarkoitukseen se on suunniteltu, sen käyttämisen edut
ja katsauksen sen ominaisuuksiin.

Neoxen Systems on kansainvälinen teknologia- ja ohjelmistoyritys, joka
tuottaa uuden sukupolven ohjelmistokehitystuotteita, ja ratkaisuja
tuotekehityksen prosessien hallintaan ja tehostamiseen.

Neoxen tuoteperhe kattaa keskeiset osa-alueet yritys- ja
teknologiakehittämisestä ohjelmistotuotannon työkaluihin. Yhtiön
ratkaisutarjonta mahdollistaa asiakkaiden liiketoimintaratkaisujen,

http://www.microsoft.com/office/preview/default.mspx
http://www.microsoft.com/office/preview/default.mspx
http://www.microsoft.com/presspass/press/2005/apr05/04-25Winx64LaunchPR.mspx
http://www.microsoft.com/windowsvista/default.mspx
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default.mspx
http://www-306.ibm.com/software/rational/
http://www.borland.com/us/solutions/alm_solutions.html
http://www.telelogic.com/
http://www.objecteering.com/
http://www.osellus.com/
http://www.neoxen.com/neoxen/products/modus/visualmodus/docs/nxvm_800_whitepaper_008.pdf
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prosessien ja yrityssovellusten tehokkaan ja nopean
kehittämisen ja uudistamisen.

Tunnustettuun Neoxen -teknologiaan perustuvia ratkaisuja käytetään
suunnitteluun, toteutukseen, sovellusten koostamiseen ja jakeluun sekä
yritysten sisäiseen että kaupalliseen käyttöön. Lisäksi yhtiö tarjoaa
asiantuntijapalveluja, sisältäen konsultointia, suunnittelua, toteutusta,
järjestelmäintegrointia, tilaustyötä ja koulutusta.
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