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Kotimainen Online System Center-pilvipalvelu mullistaa IT-

infrastruktuurin hallinnan 

 
 
Suomalainen IT-alan pilvipalveluita tuottava yhtiö Onrego Oy on julkaissut Microsoft System Center 2012-
teknologiaan perustuvan järjestelmähallinnan pilvipalvelun joka soveltuu sekä IT-infrastruktuuriaan itse 
ylläpitäville organisaatioille että palveluntarjoajille. 
 
Online System Center-palvelu tarjoaa uuden, riskittömän ja kustannustehokkaan tavan hyödyntää Microsoft 
System Center 2012-tuoteperheen johtavia teknologiaratkaisuja työasemien, palvelinten ja mobiililaitteiden 
hallintaan sekä Service Deskiin. Palvelulla voidaan hallita tietoturvallisesti myös käyttäjien omia laitteita, 
joiden käyttö työtehtäviin on yleistymässä kuluttajistumisen myötä. Ratkaisut ovat heti käyttövalmiina, 
eivätkä ne vaadi mitään alkuinvestointeja tai työläitä käyttöönottohankkeita. Pilvipalveluille tyypillisesti 
käyttäjät maksavat vain palvelun todellisesta käytöstä kuukausittain. 
 
”Palvelu mullistaa IT-infrastruktuurin hallinnan. Perinteisesti siihen on käytetty erinäisiä ohjelmistoja, joiden 
hankinta on vaatinut joko suuria investointeja tai laadusta tinkimistä, olivatpa ohjelmistot omassa käytössä 
tai palvelukumppanin hoteissa. Nyt palvelumme ansiosta saatavilla on laadukkain teknologia heti 
käyttövalmiina, alan johtavien asiantuntijoiden ja parhaiden käytäntöjen mukaan määriteltynä”, kertoo 
Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki. ”Emme sido asiakkaitamme mihinkään sopimuskauteen vaan he voivat 
käyttää palvelua haluamansa ajan halutussa laajuudessa. Tämä poistaa perinteisiin käyttöönottoihin liittyvät 
riskit”, Mäki jatkaa. 
 
Teknologian ympärille Onrego on kehittänyt lisäpalveluita ratkaisemaan yleisiä järjestelmähallinnan 
haasteita. ”Palveluportaalimme kautta asiakkaamme voivat automatisoida työasemien esiasennukset ja 
tehdä niihin muutoksia lennossa, tilata ohjelmistopaketointeja palveluna tai vaikkapa asiantuntijan 
ratkaisemaan tuotantopalveluissa, kuten Microsoft SQL Serverissä, ilmenneitä ongelmia”, kertoo Onregon 
myyntijohtaja Kimmo Vesajoki. 

 
Pilvipalvelu on saanut markkinoilla erittäin positiivisen vastaanoton ja sitä on kehitetty yhdessä asiakkaiden 
kanssa heiltä saadun palautteen perusteella. Varova Oy ja Raikka Oy ovat palvelun ensimmäisten asiakkaiden 
joukossa.  ”Testasimme palvelua muutaman viikon ajan ja vakuutuimme sen hyödyistä. Nyt palvelu on meillä 
käytössä ja laajenee yrityksen kaikkien työasemien ja palvelinten hallintaan sekä valvontaan”, toteaa 
Varovan IT-päällikkö Tapio Toroskainen. 
 
Onrego tekee tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa. ”Onrego on edelläkävijä pilvipalveluiden tarjoajien 
joukossa. System Center 2012-hallintaratkaisut ovat nyt kaiken kokoisten asiakkaiden ulottuvilla ja tarjolla 
ainutlaatuisesti pilvestä. Microsoftin johtavilla ratkaisuilla hallitset ja toteutat toimintakriittisiä palveluita yli 
pilvirajojen.” kommentoi Microsoftin tuote- ja ratkaisupäällikkö Riku Reimaa. ”Järjestämme yhdessä 
Onregon kanssa kuudella paikkakunnalla System Center-ratkaisuja kattavasti käsittävän kiertueen seuraavan 
kolmen kuukauden aikana”, Reimaa jatkaa. 
 
Online System Center-pilvipalveluun voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.onlinesystemcenter.fi.  
 
  

http://www.onlinesystemcenter.fi/
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Onrego Oy on ketterä ja innovatiivinen IT-infrastruktuurin pilvipalveluita kehittävä yritys, joka tarjoaa 
Microsoft System Center -teknologiaan perustuvaa järjestelmänhallintaratkaisua palveluna. Yhtiön 
omistajilla ja palvelun kehittäjillä on useiden kymmenien vuosien kokemus IT-alalta ja järjestelmähallinnasta. 
Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja Jyväskylässä.  Lisätietoja: www.onrego.fi.  
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