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e-oppimiseen erikoistuneet XoomPoint ja iSpring
yhteistyöhön
Suomalainen XoomPoint Corporation ja amerikkalainen iSpring Solutions, Inc.
ovat solmineet globaalin yhteistyösopimuksen. Yhteistyön myötä yhtiöt tuovat
uusia e-oppimisen tuotteita ja palvelukonsepteja Suomen markkinoille.
iSpringin palkitut sisällöntuotannon työkalut ja integroidut suomenkieliset
kehitys-, tuki- ja koulutuspalvelut ovat välittömästi saatavilla. Samalla
XoomPoint on avannut ensimmäisen e-oppimisen ohjelmistoihin ja palveluihin
keskittyvän verkkokaupan, XoomPoint WebStoren. Suomen lisäksi kauppa
palvelee yli sadassa maassa ja tukee kaikkia yleisimpiä maksutapoja.
“Uusimpien tutkimusten mukaan jo 72%
yrityksistä uskoo, että e-oppiminen auttaa
heitä pysymään kilpailukykyisinä. Kun
huomioidaan, että e-oppiminen vaatii 4060% vähemmän aikaa kuin perinteinen
kurssittaminen, on verkkokoulutusten painoarvo nousemassa yhä keskeisempään
asemaan. Pilviperustaisten sisältötyökalujen ja e-oppimisalustojen käytön kasvu
esimerkiksi USA:ssa kohiseekin noin 9% vuosilukemissa. Suomi on näistä kasvuluvuista
vielä kovasti jäljessä.” kertoo Esa Tervo XoomPoint-yhtiöstä. “Tavoitteenamme on
edesauttaa Suomea nousemaan kilpailijamaidensa tasolle. Yhteistyö amerikkalaisen
kumppanimme kanssa onkin tiivistynyt varsin ripeällä tahdilla. Tuomme yhdessä uusia
tuotteita ja niitä tukevia palveluita saataville asiakkaittemme hyödyksi. Paineet
kilpailukyvyn parantamiseen ja tarve saada tehokkaita työvälineitä ja avaimet-käteen
ratkaisuja kovenevat jatkuvasti. Ripeä maailmanlaajuinen kehitys teknologiassa,
perinteisten liiketoimintamallien muuttumisessa ja etenkin kiristyvässä kilpailussa on
liikkeelle ajava voima.”
“Me haluamme pysyä trendeissä mukana ja toimia edelläkävijänä. Haluamme kehittää
toimintaamme yhä paremmin vastaamaan asiakkaittemme tarpeita. Tämä tarkoittaa
palvelumme jatkuvaa kehittämistä ja toimintamalliemme laajentamista. Perustamalla
XoomPoint
Webstoren
pystymme
myös
palvelemaan
asiakkaitamme
yhä
monipuolisemmin. Suomessa haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset
työkalut sekä suomenkielisen asiakastuen ja -palvelun. Olen erittäin innoissani näistä
uusista ratkaisuista, jotka yhdistävät sisältöosaamisemme ja huippuluokan työvälineet.
Me tuomme verkkokouluttamisen hyödyntämisen mahdolliseksi kaiken kokoisille
yrityksille.” lisää Esa Tervo, ja jatkaa “Tämä tuo samalla myös aivan uusia
mahdollisuuksia
digitaalisen
sisällön
kehittämiseen
–
myös
asiakkaillemme
omatoimisesti.”

XoomPoint Corporation

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