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Microsoft laajentaa Surfacen jakeluverkostoa  
 

Microsoftin Surface-jälleenmyyntiverkosto laajenee Suomessa ja maailmalla. Jatkossa 

Surface-tuotteita ja niihin liittyvää palvelua yritysasiakkaille tarjoavat Suomessa 

virallisina jälleenmyyjinä Atea ja Businessforum.  

 

Microsoft laajentaa Surface-tuoteperheen yritysmyyntikanavia. Suomen lisäksi Surfacen 

jälleenmyyjäverkosto laajenee Itävallassa, Belgiassa, Kanadassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, 

Irlannissa, Italiassa, Luxemburgissa, Hollannissa, Norjassa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa, 

Sveitsissä ja Iso-Britanniassa.  

 

Microsoft laajensi heinäkuussa julkistetun Microsoft Devices Program -kumppaniohjelmansa 

koskemaan uusia auktorisoituja jälleenmyyjiä ja tukkureita. Suomessa Surfacen yritysasiakkaisiin 

keskittyvät viralliset jälleenmyyjät ovat Atea ja Businessforum. Microsoftin laajennettujen 

takuuohjelmien ja vahinkoturvan lisäksi jälleenmyyjät tarjoavat yrityksille Surface-tuotteiden 

käyttöön liittyen esimerkiksi laitteiden merkintäpalveluja, räätälöityjä ohjelmistoja, tuki- ja 

ylläpitopalveluja sekä kierrätys- ja tiedonsuojaamispalveluja.  

 

“Auktorisoidut, yritysasiakkaisiin keskittyvät jälleenmyyjämme tuovat Microsoftin 

pilvipalveluja hyödyntävät laitteet yhä useamman yrityksen ja organisaation saataville”, 

iloitsee Microsoftin pk-ratkaisuista ja kumppaneista vastaava johtaja Markku Pulkkinen. 

”Teemme tiivistä yhteistyötä laiteohjelmakumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, 

että yritysasiakkaat Suomessa saavat erinomaista palvelua.”   

 

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä, että meidät on valittu myös Surfacen jälleenmyyjäksi. Tablet-

koneissa on huima potentiaali työn mielekkyyden ja tuottavuuden parantamisessa. Valintamme 

on osoitus vahvasta laite- ja logistiikkaosaamisestamme sekä kyvystämme mahdollistaa ajasta, 

paikasta ja päätelaitteesta riippumaton työnteko asiakasyrityksissämme”, Atea Finland Oy:n 

toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo. 

”Olemme tyytyväisiä päästessämme laajentamaan tuote- ja palveluvalikoimaamme Microsoftin 

Surface-tuotteilla”, kommentoi Businessforum Oy:n toimitusjohtaja Kari Lintunen. 

 

 



Lisätietoja: 

Microsoft Oy, Markku Pulkkinen, johtaja, pk-yritysten liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, p. 

040 511 6239 

 

Lisää aiheesta: 

Microsoft News Center ja Surface Pro -video 

Lisätietoja Surface-tuoteperheestä: 

Surface-blogi: http://blog.surface.com 

Suomenkieliset Surface-tuotesivut: http://www.microsoft.com/surface/fi-fi 

 

 

 

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 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 

2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria. 
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