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XoomPoint lanseeraa uuden sukupolven pilviperustaisia
verkko-oppimisratkaisuja Pohjoismaissa
Digitaalisten oppimisteknologioiden kehittäjä XoomPoint Oy ja kansainvälinen
verkko-oppimisympäristöihin erikoistunut Elearnit-yhtiö tuovat yhteisen
pilviperustaisen verkko-oppimisteknologian Pohjoismaiden markkinoille.
Verkko-oppimisympäristöjä ja sisältötyökaluja sekä palveluja tarjoava XoomPoint Oy ja Elearnit
yhdistävät
voimansa
pohjoiseurooppalaisille
markkinoille. XoomPoint yhdistää Microsoftin Azurealustalle kehittämänsä pilvipohjaiset teknologiat Elearnitin avoimen lähdekoodin Forma
Lms verkko-oppimisympäristöön. Pohjoismaiden ensimmäinen yhteinen tuotejulkistus on
tulossa ensi vuoden alussa.
Riikka Hagman, XoomPointin toimitusjohtaja, on innoissaan kumppanuudesta ja
yhteistyön tuomista uusista mahdollisuuksista. ”Kumppanuuden ansiosta pystymme
entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme teknologiatarpeisiin, tarjoamalla heille
ketterää, moneen muuntautuvaa ja erikokoisille yrityksille sopivaa pilviperustaista
alustaa. Tämä lisäys nykyiseen tuote- ja palvelupalettiimme laajentaa myös
mahdollisuuksiamme vastata verkko-oppimisen käyttöönoton ja kehittämisen eri
vaiheissa olevien asiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo Hagman. ”Elearnitillä on vankka
kokemus avoimen lähdekoodin verkko-oppimisen kehittämisestä ja se täydentää
XoomPointin liiketoimintaa erinomaisella tavalla. On myös todella jännittävä päästä
mukaan
tähän
maailman
eri
kolkilta
tulevien
huippukehittäjien
verkkooppimisteknologiayhteisöön”, Hagman jatkaa.
XoomPoint
on italialaisen Elearnit-yhtiön
ensimmäinen pohjoiseurooppalainen
yhteistyökumppani. XoomPoint liittyy myös Elearnitin perustamaan kansainväliseen
verkko-oppimisen kehittäjien Forma-verkostoon. Massimiliano Ferrari, Elearnitin ja
Forma Lms:n partneri ja perustajia, on erittäin tyytyväinen kumppanuuteen. ”Olemme
innoissamme voidessamme toivottaa XoomPointin tervetulleeksi uudeksi kansainväliseksi
partneriksemme. Forma Lms:n ydinverkosto tarvitsee lisävoimia, jotta pystymme
kehittämään
tuotettamme
sekä
jatkuvasti
tarjoamaan
parempia
ratkaisuja
asiakkaillemme ja käyttäjillemme ympäri maailman. Tiedän, että XoomPoint pystyy
tekemään erinomaista työtä sekä Forma 2.0:n kehittämisessä että omissa
räätälöinneissä, käyttöliittymän toteutuksessa ja tuotedokumentaatiossa.” Vuonna 2015
Forma Lms sai kansainvälistä tunnustusta parhaana avoimeen lähdekoodiin perustuvana
verkko-oppimisympäristönä.

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 konsultointia, koulutusta ja tukipalveluita. Palvelemme asiakkaitamme myös eoppimiseen erikoistuneessa XoomPoint WebStore verkkokaupassamme.
Asiakkaamme edustavat sekä yritysmaailmaa että julkista sektoria. Yhdessä löydämme Sinulle
sopivimmat e-oppimisratkaisut!
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Elearnit

has been delivering e-learning solutions, courses and consulting since 2005. More
than 150.000 users are managed by Elearnit and its customers. It is the initiator and coordinator
of the Forma network: having a direct link to the market (mainly large corporations and consulting
companies), Elearnit gives Forma Lms' development the right direction and keeps it focused on reallife requirements.
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