
”Autokaupan alalla sähköinen asiakasrajapinta on noussut koko ajan tärkeämpään rooliin. Palvelun 

on oltava saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Olemme aktiivisesti uudistaneet 

asiakasrajapintaamme, ja tässä uudistuksessa Citrix NetScaler on ollut merkittävässä roolissa.” 
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Keskeiset edut 

 Konsernin internet-, ekstranet- ja intranetsivustot saatiin uudistettua täysin 

 NetScalerin kuormantasaus nopeutti sekä sisäisiä yhteyksiä että etäkäyttöä 

 Järjestelmän ylläpito helpottui ja uusien web-sovellusten julkaisu yksinkertaistui 

 Järjestelmä on erittäin vakaa ja sen kaikki ominaisuudet on kahdennettu 

Toimitettu ratkaisu 

 Kahdennettu Citrix NetScaler MPX 9500 -ratkaisu 

Verkkoympäristö 

 Citrix XenApp Enterprise Edition 

 Citrix NetScaler MPX 9500  

Veho laittoi verkkoympäristönsä uuteen uskoon Citrix NetScalerilla 

Veho on asettanut tavoitteekseen tehdä konsernin verkkopalvelusta alan käytetyimmän sivuston, joka 

toimii luotettavasti ja on tietoturvallinen. Ulkoisten ja sisäisten verkkopalvelujensa uudistuksen 

yhteydessä Veho otti käyttöön palvelun kuormaa tasaavan Citrix NetScaler -ratkaisun, jonka ansiosta 

SharePoint-järjestelmällä luodut sivustot toimivat aiempaa nopeammin. Myös konsernin etäyhteydet 

nopeutuivat huomattavasti NetScalerin käyttöönoton myötä.  

Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa 

työllistäen yhteensä noin 2 200 henkeä. Yhtiö perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin Suomen 

maahantuojaksi. Vehon liiketoiminta koostuu henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen maahantuonnista, 

vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Suomessa Veholla on noin 45 toimipistettä eri puolilla maata.  

Toimipisteiden suuren määrän vuoksi Veho-konsernin verkkoympäristö on Suomen mittakaavassa hyvin 

laaja. Veho otti käyttöönsä Citrix NetScaler -ratkaisun erityisesti kuormantasausta ja järjestelmän 

etäkäytön helpottamista varten. Nyt konsernin käytössä on kaksi NetScaler 9500 -laitetta kahdessa eri 

datakeskuksessa.  

Uutta vauhtia verkkoympäristöön ja etäyhteyksiin  

Veho-konsernille Citrix NetScalerin merkittävin ominaisuus on kuormantasaus, jolla voidaan virtualisoida 

raskaampiakin järjestelmäkokonaisuuksia, kuten SharePoint-palveluita. Veho-konserni uudisti 



NetScalerin avulla SharePoint-julkaisuna toteutetut vähittäiskaupan internet-palvelunsa sekä ekstra- ja 

intranet-palvelunsa. Nyt Vehon verkkosivustolla vierailevan ei tarvitse odottaa sisältöjen latautumista.  

Citrix NetScalerin kuormantasausominaisuus parantaa konsernin sisäisten yhteyksien sekä etäyhteyksien 

toimivuutta. Järjestelmää täydentävä Citrixin Access Gateway tarjoaa Vehon järjestelmiä ylläpitävien 

kumppanien käyttöön suojattuja VPN- ja SSL-yhteyksiä. 

”Ekstranetistä haetaan usein paljon markkinointimateriaalia ja teknistä informaatiota. Verkon yli 

ladataan suurikokoisia tiedostoja, jotka sijaitsevat jonkin kolmannen osapuolen palvelussa. NetScaler 

tarjoaa tehokkaan teknologian tiedon jakamiseen, eivätkä linjat ruuhkaudu”, Veho-konsernin IT-johtaja 

Hannu Harjula sanoo.  

”Etäyhteydet ja VPN-käyttö ovat nopeutuneet huomattavasti, ja ero kilpaileviin ratkaisuihin on selvä. 

Olemme pystyneet vertailemaan nopeuksia moneen kertaan istuessamme kannettaviemme kanssa 

muiden yritysten edustajien kanssa samassa neuvotteluhuoneessa – Vehon VPN-yhteys on aivan omaa 

luokkaansa”, Harjula iloitsee. 

Helppoutta järjestelmän ylläpitoon ja uusien palveluiden julkaisuun 

Veho valitsi Citrixin NetScaler-ratkaisun todettuaan, ettei muilla ohjelmistovalmistajilla ole vastaavaa 

ratkaisua valikoimissaan. Yhtiö pyrkii mahdollisimman hyvään palvelutasoon ja etsi ratkaisua, jota ei 

tarvitse jatkuvasti ylläpitää, ja jonka muutokset ovat harvoja ja harkittuja. 

 

”Kaikille asiakkaille emme pysty tarjoamaan oikeaa autoa tai palvelua, mutta yksikään asiakas ei saa 

kääntyä pois huonon palvelukokemuksen vuoksi. Teknisen ratkaisun on toimittava, ja siksi valitsimme 

Citrix NetScalerin. Halusimme järjestelmään brutaalia voimaa rautapohjaisella kuormanjakotekniikalla”, 

Harjula selventää. 

Kuormitustestauksessa todettiin, että NetScaleria käytettäessä SharePoint-järjestelmiä ei pystytty 

kuormittamaan niin paljon, etteivät ne enää voisi palvella käyttäjiään. Kuormantasauksen lisäksi 

NetScaler tarjoaa selkeän ja toimivan mallin palveluiden julkaisuun. Käyttöönoton jälkeen kaikki julkaisut 

tehdään samalla tavalla ja samasta paikasta, mikä yksinkertaistaa palveluiden käyttöönottoa sekä 

sertifikaattien hallintaa. Kaikki sivustojen ominaisuudet on kahdennettu, joten palvelut jatkavat 

toimintaansa normaalisti myös mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Kaikki hyöty irti Citrix-tuotteista 

Vehon aikaisempi kokemus Citrixin tuotteista teki NetScalerin käyttöönotosta vaivatonta. Vehon 

kumppanina toteutuksessa toimi IT Voimala, joka vastasi laitteiden toimittamisesta, käyttöönotosta sekä 

integraatiosta Vehon ympäristöön. 

 

Vehon palvelinympäristö on keskitetty konesaleihin. Yhtiö aikoo pienentää palvelinkapasiteettia ja 

vähentää palvelinten määrä tuntuvasti, kun vanhaa laitteistoa poistuu virtualisoinnin myötä. NetScalerin 

hyödyntäminen on Veholla yhä alkuvaiheessa, sillä tarjolla olevasta noin 8000 ominaisuudesta on vasta 



muutama ehditty ottaa aktiiviseen käyttöön. Uusia ominaisuuksia testataan parhaillaan 

virtuaaliympäristössä, jotta tulevien web-sovellusten julkaiseminen olisi mahdollisimman vaivatonta. 


