
 

 

”Palvelu on kustannustehokkaampi aiempaan verrattuna. Saamme selkeää säästöä aikaiseksi, 
kuukausitasolla etu on jopa yli 20 %.” – Pekka Räsänen, Hotelli Levitunturi 

 

Hotelli Levitunturin yhteydenpidon toimivuus varmistettiin 
talvisesongin kynnyksellä  
 
Hotelli Levitunturi valitsi sähköpostijärjestelmänsä toteutuksen pilvipalveluna. 
Valintakriteereinä olivat riskittömyys, luotettavuus ja aiempaa isommat kustannustehokkaat 
sähköpostilaatikot. Toimiva synkronointi mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös tien 
päällä. Käyttöön saatiin samaan aikaisesti myös tehokas pikaviestintäjärjestelmä ja toimiva 
videoneuvotteluratkaisu. 
 
Talvisesongin kynnyksellä Hotelli Levitunturin atk- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Räsänen on 
huojentunut mies. Hotellin toiminnassa kriittisen tärkeässä roolissa olevan 
sähköpostijärjestelmän toimintavarmuus on turvattu Microsoft Online -palvelun avulla.  
 
”Uudelta toimittajalta etsimme ennen kaikkea isompia kustannustehokkaita 
sähköpostilaatikoita, joissa olisi mahdollisimman laaja Exchange/Outlook-tuki. Halusimme 
myös palveluntarjoajan, jonka kanssa Nokian puhelimet synkronoituisivat moitteetta. Lisäksi 
tarvitsimme aiempaa turvallisemman tuotteen, joka täyttäisi yrityskäyttäjän kriteerit 
pikaviestiohjelmalle”, Räsänen kertoo. 

Online-palvelun valintaan vaikuttivat myös ulkoistetun palvelimen riskittömyys ja luotettavuus. 
 
”Online-palvelu on riskiltään pienempi yrityksellemme verrattuna raudan ostamiseen omaan 
serverihuoneeseen. Jo pelkästään tulipalo tai vesivahinko aiheuttavat suuren vaaran 
säilytetylle tietomäärälle. Online-järjestelmä poistaa myös monta reikää palomuurimme 
säännöstöstä, koska aktiivista liikennettä ei tarvitse avata internetistä sisäverkkoon”, Räsänen 
selventää. 
 
”Uskomme myös, että Microsoftin tietotaito ylläpitää juuri Exchange-palvelimia on aivan eri 
tasolla kuin kilpailijoilla”, hän jatkaa. 
 
Kustannustehokasta kommunikointia 
 
Levillä on oltu tyytyväisiä uusien palvelujen käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen. 
 
”Palvelu kokonaisuudessaan on ollut hyvä käyttäjien näkökulmasta. Lähes kaikilla 
tehokäyttäjillämme on puhelimissaan kovasti pidetty Mail for Exchange -sovellus, jolla 
sähköpostin lisäksi kalenteri ja yhteystiedot päivittyvät koko ajan serverin kautta 
matkapuhelimeen. Kalenterimerkinnät eivät mene enää hukkaan reissussakaan. Tämä 
parantaa mobiilikäyttäjien työtehokkuutta”, Räsänen sanoo. 



Ratkaisun kustannustehokkuus muodostuu monipuolisista ominaisuuksista ja niihin 
suhteutettuna kilpailukykyisestä hinnoittelusta. 

”Palvelu on kustannustehokkaampi aiempaan verrattuna, etenkin kun vertaa 
sähköpostilaatikoiden kokoja sekä tarjolla olevia ominaisuuksia. Saamme selkeää säästöä 
aikaiseksi, kuukausitasolla etu on jopa yli 20 %. Kustannussäästöksi voi laskea myös sen, 
ettemme tarvitse omaa serveriä. Kustannukset on nyt helppo budjetoida, eikä yllätyksiä tule”, 
Räsänen toteaa. 

Levillä ollaan oltu tyytyväisiä myös Online-palveluiden tarjoamaan helppoon ylläpitoon ja 
laajennettavuuteen. 

”Ylläpito admin-sivustolla on selkeää, kaikki on suomennettu ja toiminnot on ryhmitelty 
järkevästi, joten hallinta on ´lastenleikkiä´ aiempaan verrattuna. Online Services -sivustolla 
tuotteet on laitettu palikoiksi, joita on kätevä ostaa. Tarjolla olevista tuotteista voi valita juuri 
ne, joita itse tarvitsee.” 

Tähtäimessä Online-palveluiden laajempi käyttö 

Hotelli Levitunturin Online-ratkaisun toteutti rovaniemeläinen Datainfo LOS. Käyttöönotto sujui 
mutkattomasti ja yhteistyö jatkuu. 

”Projektin mitoitus, etukäteissuunnittelu ja myös tekninen toteutus onnistuivat mallikelpoisesti. 
En olisi uskonut kuinka sujuvaa ja hallittua palveluntarjoajalta toiselle siirtyminen voi olla, kun 
tekninen apu on osaavaa”, Räsänen kiittää. 

Seuraavaksi Hotelli Levitunturin suunnitelmissa on videoneuvottelupalvelun laajempi käyttö 
Office Communicatorin tehostetun hyödyntämisen avulla. 

”Tänä päivänä tehokas sähköpostijärjestelmä on kaiken a ja o. Tiedonkulku pitää olla nopeaa 
ja luotettavaa. Sähköisten työryhmäkalenterien ja tulevaisuudessa myös Office 
Communicatorin laajempi käyttöönotto tuo meille varmasti vielä lisäetuakin. Odotamme 
ohjelmalta paljon.” 

 
Hotelli Levitunturi 
 
- 94–200 työntekijää 
- 172 hotellihuonetta, 48 lisähuonetta rakennusvaiheessa 
- kaikissa hotellihuoneissa langaton internet sekä uudet älykkäät tv-järjestelmät 
- kylpylä ja liikuntakeskus, allasosastot, David-kuntosalit sekä liikuntasali 
- kokouskeidas 10–400 hengelle 
- toimintakeidas ja lastenmaailma, jossa lapset voivat leikkiä myös sisätiloissa 
- noin 1500 asiakaspaikan ravintolamaailma, jossa elävää musiikkia joka ilta 
- syksyllä 2010 valmistuu uusi 17 altaan kylpylä, jossa lapin eksotiikkaa, tunturipuroja sekä 
myös ulkoaltaita tähtitaivaan alla 
- www.hotellilevitunturi.fi 
 
 
 
Ratkaisuissa käytetyt Microsoft-tuotteet: 
Microsoft Business Productivity Online Standard Suite  
 
 

http://www.hotellilevitunturi.fi/�


Lisätietoja 
 
Microsoft Oy 
Tuote- ja ratkaisupäällikkö Ari Suominen 
E-mail: ari.suominen@microsoft.com 
Puh: 050 5541641 
 
Datainfo LOS 
Avainasiakaspäällikkö Ari Kurvinen 
E-mail: ari.kurvinen@los.fi 
Puh: 030 600 2606  
 
Hotelli Levitunturi 
ATK- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Räsänen 
E-mail: pekka.rasanen@hotellilevitunturi.fi 
Puh: 0207 99 55 77 
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