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Microsoft Office ja Microsoft Technology osaamissertifioinnit
Suomeen
XoomPoint
Corporation
tarjoaa
yksinoikeudella
suomalaisille
koulutusorganisaatioille Microsoft ohjelmistojen ja teknologioiden osaajien
sertifiointeja. Certiportin ja XoomPointin yhteistyön myötä Suomen
koulutusmarkkinoille tuodaan kansainvälisesti erittäin suosittuja ja arvostettuja
ohjelmistosertifiointeja.
Työpaikoilla kaikkein käytetyimpien toimistoohjelmistojen todennettu osaaminen on
työntekijälle
valtti,
etenkin
nykypäivän
nopeasti kansainvälistyvillä työmarkkinoilla.
Microsoft Office Specialist (MOS) ja Microsoft Technology Associate (MTA) sertifioinnit
ovat kovaa valuuttaa kansainvälisillä työmarkkinoilla. Esimerkiksi MOS sertifiointeja
suoritettiin viime vuonna yli 2 miljoonaa. ”Globaalisti tunnustettujen sertifiointien
ehdottomasti suurin etu on, että kaikki osaajat ovat käyneet läpi samanlaisen testauksen.
Sertifioitujen
henkilöiden
tietotekninen
osaaminen
on
keskenään
suoraan
vertailukelpoinen,” kertoo Riikka Hagman, XoomPoint-yhtiön toimitusjohtaja.
”Certiportilla on pitkä historia sertifioinneissa ja heidän portfolionsa on varsin vakuuttava,
joten olemme todella ylpeitä yhteistyöstämme,” jatkaa Hagman.
”Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että XoomPoint valikoitui kumppaniksi Suomen
markkinoilla. Yhtiön vankka teknologia- ja verkko-oppimisosaaminen on täydellinen
yhdistelmä, joka luo hyvät edellytykset rakentaa pitkiä, toimivia suhteita koulutusalan eri
toimijoiden kanssa ja siten myös tarjota osaajille loistavia mahdollisuuksia sertifioitua.
Meille tämä sopimus on tärkeä virstanpylväs ja odotamme innolla yhteistyön tuloksia.”
sanoo Alessandro Macri, Certiportin toimitusjohtaja (Saksa, Itävalta, Sveitsi, Itä
Eurooppa ja Pohjoismaat).
Maailmalla on yli 14 000 Certiportin valtuuttamaa testikeskusta, joista 6 000 sijaitsee
Euroopassa. ”Olemme todella innostuneita siitä, että voimme tarjota suomalaisille
koulutusorganisaatioille
mahdollisuuden
ryhtyä
sertifioitavan
osaamisen
testikeskuksiksi,” toteaa Hagman. ”Tarjoamalla sertifiointeja osana toimintaansa,
koulutusorganisaatiot
pystyvät
myös
palvelemaan
asiakas-/opiskelijakuntaansa
laajemmin.”
XoomPoint avasi keväällä verkko-oppimistuotteisiin keskittyvän verkkokaupan XoomPoint
Webstoren. Verkkokaupan ansiosta sertifiointeja voi ostaa suoraan verkosta, mikä
nopeuttaa asiakkaan hankintaprosessia. Sertifiointia tukevia tuotteita kuten oppaita,
testejä ja oppiaineistoja saa alkuvaiheessa ottamalla meihin yhteyttä.

XoomPoint Corporation tarjoaa monipuolisia ja joustavia e-oppimisratkaisuja ja

sisällöntuotantopalveluja. Meillä on vahva osaaminen pilviperustaisen e-oppimisen kehittämisessä
ja asiakaslähtöisten digitaalisten sisältöjen tuottamisessa. Palvelutarjontaamme kuuluu lisäksi eoppimisen suomenkielistä konsultointia, koulutusta ja tukipalveluita. Palvelemme asiakkaitamme
myös e-oppimiseen erikoistuneessa XoomPoint WebStore verkkokaupassamme.
Asiakkaamme edustavat sekä yritysmaailmaa että julkista sektoria. Yhdessä löydämme Sinulle
sopivimmat e-oppimisratkaisut!

Certiport, a Pearson VUE business, is the leading provider of certification exam development,

delivery and program management services delivered through an expansive network of over 14,000
Certiport Authorized Testing Centers worldwide. Certiport manages a sophisticated portfolio of
leading certification programs including: the official Microsoft Office Specialist certification program,
the Microsoft Technology Associate certification program, the Microsoft Certified Educator program,
the Adobe® Certified Associate certification program, the Autodesk Certified User and Autodesk
Certified Professional certification programs, the Intuit QuickBooks Certified User certification
program, and the IC3 Digital Literacy certification. Certiport reliably delivers over three million tests
each year throughout the secondary, post-secondary, workforce, and corporate technology markets
in 148 countries and 26 languages worldwide. For more information, www.certiport.com
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