
OpenText Content Suitelle myönnettiin säilytysratkaisujen ja yritysten 
sisällönhallintaratkaisujen SÄHKE2-sertifikaatti 
Inspecta Sertifioinnin myöntämä sertifikaatti vahvistaa OpenTextin suhdetta Suomen 
julkisen sektorin kanssa arkistoinnin, asianhallinnan ja asiakirjojen hallinnan alalla 
 
Helsingissä 11. syyskuuta 2014 – OpenText™ (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), liiketoimintatiedon hallinnan 
(Enterprise Information Management, EIM) maailmanjohtaja, ilmoitti tänään, että sertifiointiyritys Inspecta 
Sertifiointi on myöntänyt SÄHKE2-sertifikaatin sen OpenText Content Suite -ohjelmistopaketille. OpenText 
pystyy nyt syventämään suhdettaan julkisen sektorin ja valtionhallinnon organisaatioiden kanssa kaikkialla 
Suomessa.  
 
Sertifikaatti vahvistaa, että OpenText täyttää valtionhallinnon projektien yleiset vaatimukset kahdessa 
kolmesta SÄHKE2-luokasta: säilytysjärjestelmät tiedolle, jota ei tarvitse enää käsitellä tai muokata, sekä 
eAMS (elektroninen arkistonmuodostussuunnitelma) eli tiedonohjausjärjestelmät, jotka ohjaavat 
asiakirjallisen tiedon muodostumista, käsittelyä ja hallintaa. OpenText on Suomen markkinoilla ainoa 
liiketoimintatiedon hallintaohjelmistojen toimittaja, jolla on sertifikaatti kahdessa eri ratkaisujen luokassa.   
 
eAMS-järjestelmien rooli organisaation IT-arkkitehtuurissa on toimia keskitettynä työkaluna, jota käytetään 
sekä asiakirjallisen tiedon että metatietojen hallintaan. eAMSia voidaan myös kutsua 
tiedonohjausjärjestelmäksi (TOJ). Suomalaiset viranomaiset ja valtion elimet vaativat SÄHKE2-sertifioituja 
ratkaisuja arkistointiin, asianhallintaan ja asiakirjojen hallintaan. 
 
”Haluamme auttaa Suomen julkista sektoria toimittamaan kansalaisille entistä tehokkaampia 
tiedonhallintaratkaisuja digitaalisten prosessien ja digitaalisen tiedonhallinnan avulla. SÄHKE2-sertifikaatin 
myöntäminen antaa julkiselle sektorille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää OpenTextin kokemusta 
liiketoimintatiedon hallinnasta noudattaen samalla tarkasti suomalaisia säännöksiä,” sanoo Jussi Uramo, 
OpenText Finlandin myyntijohtaja. ”Toimiessaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kuten CGIn, Tiedon, 
Atosin, SAPin ja Nortalin kanssa OpenTextin päämääränä on muuttaa täysin julkisella sektorilla tehty työ ja 
siellä tarjottavat palvelut.” 
 
Tietoa OpenTextistä 
OpenText tarjoaa liiketoimintatiedon hallintaohjelmistoja, jotka auttavat kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta aloilta 
hallitsemaan, suojaamaan ja hyödyntämään jäsentämätöntä liiketoimintatietoaan, joko 
palvelinkeskuksessaan tai pilvipalvelussa. Yli 100 000 yritystä käyttää jo OpenTextin ratkaisuja tietonsa 
voiman valjastamiseen. Lisätietoja OpenTextistä (NASDAQ: OTEX; TSX: OTC) löytyy osoitteessa 
www.opentext.com. 

Certain statements in this press release may contain words considered forward-looking statements or information under 
applicable securities laws. These statements are based on OpenText's current expectations, estimates, forecasts and 
projections about the operating environment, economies and markets in which the company operates. These statements 
are subject to important assumptions, risks and uncertainties that are difficult to predict, and the actual outcome may be 
materially different. OpenText's assumptions, although considered reasonable by the company at the date of this press 
release, may prove to be inaccurate and consequently its actual results could differ materially from the expectations set 
out herein. For additional information with respect to risks and other factors which could occur, see OpenText's Annual 
Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and other securities filings with the SEC and other securities 
regulators. Unless otherwise required by applicable securities laws, OpenText disclaims any intention or obligations to 
update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
 
Copyright ©2014 Open Text Corporation. OpenText is a trademark or registered trademark of Open Text SA and/or 
Open Text ULC. The list of trademarks is not exhaustive of other trademarks, registered trademarks, product names, 
company names, brands and service names mentioned herein are property of Open Text SA or other respective owners. 
All rights reserved. For more information, visit: http://www.opentext.com/2/global/site-copyright.html_SKU.  
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