Julkaisuvapaa
LEHDISTÖTIEDOTE – 02.03.2017 – Turku/Helsinki

Uusi XoomPoint LMS - lisätehoja yritysten e-oppimiseen
Verkko-oppimisen teknologia- ja asiantuntijatalo XoomPoint Oy vahvistaa
asemaansa yritysten verkko-oppimiskumppanina. Uudistuneen XoomPoint
LMS:n lähtökohtana on erityisesti yritysten tarpeet henkilöstön kehittämisessä
digitaalisin keinoin.
Verkko-oppimisen teknologia ja asiantuntijatalo XoomPoint Oy laajensi syksyllä vahvasti
digitaalisen oppimisen asiantuntijapalvelujen tarjontaansa. Yhtiön viimeaikaiset
panostukset oppimisteknologioiden kehitystyöhön vahvistavat heidän asemaansa
yritysten verkko-oppimiskumppanina. Pilviperustainen, mobiiliystävällinen XoomPoint
LMS on kehitetty erityisesti yritysten koulutustoiminnan tarpeisiin ja se tuodaan nyt
pohjoismaisille markkinoille.
”Palaute ensimmäisiltä uudistuneen teknologiamme asiakkailta on ollut positiivista.
Alustan teknologian uudistus edesauttaa verkko-oppimisympäristön skaalautuvuutta,
joustavuutta
ja
toimintanopeutta. Kehitystyömme
ansiosta
myös
sisältöjen
kohdentaminen eri ulkoisille ja sisäisille käyttäjille on sujuvaa.” sanoo XoomPoint-yhtiön
teknologiajohtaja Tero Toropainen.
”XoomPoint LMS on toistaiseksi käytössä pääosin kansainvälisissä suuryrityksissä, mutta
hyvin skaalautuva tuotteemme on varteenotettava vaihtoehto myös pienelle yritykselle
tai yritykselle, joka ei säännöllisesti kouluta suuria massoja.” lisää Riikka Hagman,
XoomPointin toimitusjohtaja. ”Nyt heillekin on tarjolla aidosti kustannustehokas
vaihtoehto henkilöstön osaamisen kehittämiseen modernein välinein. Pilviperustaisen
verkko-oppimisympäristön käyttöönotto on myös nopea ja kivuton operaatio”, Hagman
jatkaa. ”Lisäksi asiakas saa halutessaan ympäristönsä suomenkielisenä, suomenkielisillä
tukipalveluilla ja käyttöönottokoulutuksilla.”
Kehitystyön lähtökohtana ovat olleet yritysten koulutustoiminnan tarpeet ja
oppijalähtöiset ratkaisut. Moni verkko-oppimisympäristö on kehitetty oppilaitosten
tarkoituksiin. Yrityksen koulutustoiminnan kannalta tarpeettomia ominaisuuksia ja
toimintoja saattaa olla runsaasti, mikä tekee järjestelmän käytön työlääksi sekä oppijan
että ohjaajan kannalta.
”Yrityksissä, koulutusten kohderyhmästä riippuen, oppijoilla on hyvinkin vaihteleva
tekninen osaaminen. Mitä helpommin oppija pääsee käsiksi oppiaineistoon, ja mitä
suoraviivaisemmin kurssin voi suorittaa, sitä tehokkaammin organisaatio pystyy
palvelemaan oppijoitaan”, toteaa Hagman. ”Teknologioita kehitettäessä fokus usein
painottuu teknisten ominaisuuksien viilaamiseen ja käyttäjän näkökulma jää helposti
taka-alalle. XoomPoint LMS:n selkeä käyttöliittymä sujuvoittaa verkko-oppimista.
Navigointi on tehty todella selkeäksi esimerkiksi visuaalisella kurssitarjottimella.
Käyttäjähallinnan etuja on aineistojen helppo jakelu ja muokattavat raportit. Ja
säästyyhän niin oppijan, ohjaajan kuin tukihenkilöstönkin aika, jos käyttäjän ei tarvitse
etsimällä etsiä kurssia, aineistoa tai tiettyä toimintoa” toteaa Hagman.

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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