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Microsoft vahvistaa pilvikäyttöjärjestelmäänsä uusilla hallintaratkaisuilla 

 
Uudet ratkaisut auttavat organisaatioita tuottamaan pilvipalveluitaan ja hallitsemaan 
järjestelmään kytkettyjä laitteittaan. Tamperelainen Flexibilis on edelläkävijä pk-yritysten 
joukossa siirtyessään täysin pilviratkaisuihin. 
 
Microsoft on julkistanut uusia ratkaisuja, joilla yritykset voivat hallita niin hybridejä pilvipalveluitaan 
kuin järjestelmään kytkettyjä laitteittaan entistä ketterämmin ja kustannustehokkaammin. Julkistus 
sisältää muun muassa System Center 2012 Service Pack 1 -päivityksen (SP1), parannetun Windows 
Intune -etähallinta- ja suojauspalvelun sekä Windows Azure -palvelut Windows Serverille. 
 
Uuden SP1 -päivityksen avulla organisaatiot saavat System Center 2012 -komponentit toimimaan 
yhdessä Windows Server 2012 -palvelinratkaisun kanssa. Näin voidaan hallita verkko-, tallennus- sekä 
muita konesalikomponentteja yhtenä kokonaisuutena. 
 
System Centerillä asiakkaat voivat keskitetysti ja integroidusti hallita pilvisovelluksiaan ja -resurssejaan, 
jotka tuotetaan joko omasta konesalista, palveluntoimittajan palvelinkapasiteetista tai Windows Azure 
-kapasiteettipalvelusta. Ylläpitäjä voi esimerkiksi jouhevasti siirtää virtuaalikoneita Windows Azureen ja 
hallita niitä System Centerillä. Asiakkaat voivat myös käyttää System Center 2012 SP1:stä tehdäkseen 
varmuuskopioita palvelimistaan Windows Azureen. 
 
Yhtenäinen PC- ja mobiililaitehallinta 
 
Julkistettujen Windows Intune -palvelun ja System Center 2012 Configuration Manager SP1:n myötä 
yritykset voivat keskitetysti hallita kaikkia päätelaitteitaan PC:istä kannettaviin sekä tablet- ja 
mobiililaitteisiin. Samalla hallintakonsolilla voidaan varmistaa sovellusten sekä tietojen turvallisen ja 
tuottavan käytön millä tahansa laitteella ja missä vain. Tämä vastaa osaltaan niihin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin, joita työntekijöiden omien laitteiden käyttö (BYOD, ”bring-your-own-device”) tuo 
mukanaan. 
 
Yhtenäisenä kokonaisratkaisuna Windows Intune ja System Center Configuration Manager tarjoavat 
välineet, joilla voi paremmin turvata ja hallita uusia Windows 8 -PC-laitteita, Windows RT -tablet-
laitteita ja Windows Phone 8 -älypuhelimia sekä laajaa joukkoa muita alustoja, joita organisaatioissa 
käytetään. 
 
Pk-yritys Flexibilis tehosti toimintojaan siirtymällä pilveen 
 
Tamperelainen verkkoteknologioita kehittävä yhtiö Flexiblis Oy on tuore esimerkki yrityksestä, joka on 
vastikään siirtänyt lähes kaikki palvelinresurssinsa täysin pilvipohjaisiksi. Office 365 -pilvipalvelut 



   

     
 

otettiin käyttöön jo 2011. Joulukuussa 2012 myös kaikki omat palvelimet siirrettiin virtuaalikoneiksi 
Windows Azureen ja työasemien hallintaa ryhdyttiin toteuttamaan Windows Intunella. 
 
”Strateginen päämäärämme oli päästä eroon omista palvelimista ja ylläpidosta ja myös selkeyttää 
kustannusrakennetta. Omaan palvelinkapasiteettiin ja ohjelmistoihin investoiminen olisi ollut kallista 
kolmentoista hengen kokoiselle yritykselle”, kertoo Flexibiliksen teknologiajohtaja Timo Koskiahde. 
”Kaiken tiedon siirtäminen vanhoilta palvelimiltamme Azure-palveluun sujui mainiosti. Myös uusien 
työasemien käyttöönotto kävi sujuvasti Intunen avulla.” 
 
”Globaaleille teollisuusyrityksille palveluita tuottavan Flexibiliksen kannalta oli myös oleellista, että 
Microsoftin pilvipohjaisissa Intune ja Azure -järjestelmissä tietoturvan taso on korkea. Tämä korostuu 
lisäksi, kun yrityksen henkilöstö on maantieteellisesti hajallaan”, ratkaisujen käyttöönotot toteuttanut ja 
ylläpitopalvelut Flexibilikselle tuottavan Centero Oy:n toimitusjohtaja Juha Haapsaari täydentää. 
”Uusien pilvipalveluiden avulla voimme nyt tarjota muillekin pk-sektorin yrityksille pilvipalveluita, jotka 
aiemmin olivat lähinnä saatavilla suuryrityksille”, Haapsaari iloitsee. 
 
Lue lisää:  
www.microsoft.com/systemcenter 
www.microsoft.com/intune  
www.windowsazure.com 
 
Lisätietoja: 

- Microsoft Oy: johtaja, palvelinliiketoiminta, Juha Karppinen, juha.karppinen@microsoft.com, p. 
050 379 9637 

- Flexibilis Oy: teknologiajohtaja Timo Koskiahde, timo.koskiahde@flexibilis.com, p. 044 557 4653 
- Centero Oy: asiakassuhdevastaava Teemu Tiainen, teemu.tiainen@centero.fi, p. 010 397 4204 

 
 
Microsoft 
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden 
toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla 
innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 
3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. 
Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä 
tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria. 


