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AT&T	  laajentaa	  strategista	  suhdettaan	  Amazonin	  

verkkopalveluiden	  kanssa	  
Tavoittena	  on	  tuoda	  uusia	  ratkaisuja	  verkkoyhteyden,	  turvallisuuden	  

ja	  liikkuvuuden	  parantamiseksi.	  

	  
DALLAS	  –	  30.	  lokakuuta	  2017	  –	  AT&T*	  on	  laajentamassa	  yritysten	  pilviverkkoratkaisuja	  Amazonin	  
verkkopalveluiden	  (AWS)	  kanssa.	  AWS-‐asiakkaat,	  jotka	  käyttävät	  AT&T:n	  yhteyksiä,	  saavat	  nyt	  
korkeasti	  turvattuja	  ja	  joustavia	  yhteysvaihtoehtoja	  palvelemaan	  heidän	  pilvi-‐,	  verkkoturvallisuus-‐ja	  
liikkuvuustarpeita.	  Ratkaisut	  auttavat	  asiakkaita	  henkilöstön	  liikkuvuudessa	  ja	  tukevat	  digiaikaan	  
siirtymistä.	  
	  
“Monet	  asiakkaistamme	  ovat	  matkalla	  kohti	  pilvipalveluita	  AWS:n	  kanssa”,	  sanoo	  AT&T	  Businessin	  
Chief	  Product	  Officer	  Roman	  Pacewicz.	  “Tarjoamme	  asiakkaillemme	  korkeasti	  turvatun,	  
pilvioptimoidun	  verkkoympäristön.	  Ei	  ole	  väliä,	  missä	  vaiheessa	  siirtymää	  he	  ovat	  tai	  miten	  he	  
haluavat	  päästä	  sinne,	  AT&T	  voi	  auttaa.”	  
	  
“Yritysasiakkaat	  luottavat	  AT&T:n	  todistetusti	  toimiviin	  verkkoyhteys-‐,	  kyberturvallisuus-‐	  ja	  IoT-‐
ratkaisuihin.	  Nämä	  uudet	  parannukset	  tarjoavat	  asiakkaillemme	  vaihtoehtoja	  suorituskykyyn,	  
turvallisuuteen	  ja	  yhteyksiin,	  joita	  he	  tarvitsevat	  kasvattaakseen	  liiketoimintaansa	  AWS:lla”,	  sanoi	  
Amazonin	  verkkopalveluiden	  Worldwide	  Strategic	  Technology	  Partnersin	  General	  Manager	  David	  
Wright.	  
	  
AT&T:n	  ja	  AWS:n	  jatkuvan	  yhteistyön	  painopisteinä	  ovat	  pilvipalvelut,	  turvallisuus	  ja	  esineiden	  
internet	  (IoT):	  	  
	  
●   FlexWare:	  AT&T	  laajentaa	  tapoja,	  joilla	  AWS-‐asiakkaat	  voivat	  päästä	  pilveen	  turvallisemmin.	  

AT&T	  FlexWareSM	  on	  pilvivalmis	  ja	  sen	  voi	  yhdistää	  suoraan	  ja	  turvallisemmin	  AWS:in.	  Tämä	  
auttaa	  yrityksiä	  olemaan	  ketterämpiä	  edge	  computing	  -‐teknologian	  avulla.	  	  
	  

●   Yksityinen	  liikkuva	  yhteys:	  AT&T:n	  Private	  Mobile	  Connect	  -‐palvelulla	  AWS-‐asiakkaat	  voivat	  
yhdistää	  AWS:iin	  aiempaa	  turvallisemmin	  mobiililaitteelta.	  Työkuorma	  on	  siirretty	  
mobiililaitteista	  julkisen	  yhteyden	  tai	  NetBond®	  for	  Cloudin	  kautta	  AWS:in	  kaikille	  
asiakkaille.	  Tämä	  mahdollistaa	  turvallisemman	  ja	  helpon	  pääsyn	  pilveen	  missä	  tahansa	  
loppukäyttäjä	  on,	  oli	  kyseessä	  pääkonttori,	  muualla	  sijaitseva	  toimisto	  tai	  datakeskus.	  	  	  
	  

●   Kyberturvallisuus:	  AT&T:n	  Threat	  Manager	  -‐palvelu	  mahdollistaa	  AWS:n	  asiakkaille	  
proaktiivisesti	  tunnistaa	  datamalleja	  ja	  riskiaktiivisuutta,	  jotka	  voisivat	  vaikuttaa	  heidän	  
verkkoonsa	  tai	  pilviympäristöönsä.	  Teknologialla	  on	  kyky	  prosessoida	  viisi	  miljardia	  
turvallisuustapahtumaa	  vain	  10	  minuutissa.	  AT&T	  analysoi	  laitteeseen,	  verkkoon	  tai	  
sovellukseen	  tulevaa	  ja	  niistä	  lähtevää	  tietoliikennettä	  lähes	  reaaliajassa.	  AT&T	  voi	  tunnistaa	  
poikkeamia	  auttaakseen	  estämään,	  tunnistamaan	  ja	  vastaamaan	  haavoittuvuuksiin.	  	  
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●   Esineiden	  internet:	  Aiemmin	  tänä	  vuonna	  AT&T	  julkaisi	  erillisen	  esineiden	  internetin	  

aloituspaketin	  (IoT	  Starter	  Kit)	  yhteistyössä	  AWS:n	  kanssa.	  Aloituspaketti	  sallii	  kehittäjille	  omien	  
ratkaisujen	  rakentamisen	  käyttäen	  AT&T:n	  ja	  AWS:n	  esineiden	  internetiä.	  Kehittäjät	  voivat	  myös	  
käyttää	  AT&T:n	  korkeasti	  turvattua	  verkkoa	  ja	  saada	  sovellustason	  turvallisuutta.	  Yritykset	  ovat	  
tällä	  hetkellä	  tutkimassa	  vaihtoehtoja	  tuodakseen	  AWS	  Greengrassin	  AT&T:n	  FlexWare-‐alustalle,	  
mikä	  mahdollistaisi	  edge	  computing	  -‐teknologian	  avaamaan	  uusia	  IoT-‐mahdollisuuksia	  
yrityksille.	  	  

	  
AT&T	  tarjoaa	  myös	  Cloud	  Transformation	  Consulting	  –palveluja	  ja	  yhtiö	  auttaa	  asiakkaitaan	  
valitsemaan	  heidän	  liiketoiminnalleen	  sopivia	  pilviratkaisuja.	  AT&T	  jopa	  helpottaa	  datan	  
siirtämisessa,	  jos	  he	  niin	  haluavat.	  Asiakkaiden	  neuvominen	  ja	  pilviyhteyksien	  käyttöönotto	  ja	  
hallinta	  ovat	  osa	  yhtiön	  kokonaisvaltaista	  tarjontaa.	  
	  
	  
*AT&T	  Inc.	  (NYSE:T)	  auttaa	  miljoonia	  ihmisiä	  ympäri	  maailmaa	  käyttämään	  johtavia	  viihteen,	  
mobiiliyhteyksien	  ja	  nopean	  internetin	  palveluita.	  AT&T	  tarjoaa	  parhaan	  tietoverkon*	  ja	  parhaan	  
maailmanlaajuisen	  kattavuuden	  kaikista	  yhdysvaltalaisista	  langattoman	  palvelun	  tarjoajista.**	  AT&T	  on	  yksi	  
maailman	  suurimmista	  maksu-‐TV:n	  tarjoajista.	  AT&T:llä	  on	  TV-‐asiakkaita	  Yhdysvalloissa	  ja	  11	  Latinalaisen	  
Amerikan	  maassa.	  Lähes	  3,5	  miljoonaa	  yritystä,	  pienistä	  suuriin,	  ympäri	  maailmaa,	  kääntyvät	  AT&T:n	  puoleen	  
saadakseen	  erittäin	  turvalliset	  älykkäät	  ratkaisumme.	  	  
	  
AT&T	  Inc:in	  tytäryhtiöt	  ja	  kumppanit,	  ei	  AT&T	  Inc.,	  tarjoavat	  AT&T:n	  tuotteita	  ja	  palveluja	  AT&T-‐brändillä.	  
Lisätietoja	  AT&T:n	  tuotteista	  ja	  palveluista	  löytyy	  osoitteesta	  about.att.com.	  Seuraa	  uutisiamme	  osoitteista	  
Twitter	  @ATT,	  Facebook	  facebook.com/att	  ja	  YouTube	  youtube.com/att.	  
	  
©	  2017	  AT&T	  Intellectual	  Property.	  Kaikki	  oikeudet	  pidätetään.	  AT&T,	  maapallo-‐logo	  ja	  muut	  merkit	  ovat	  
tavaramerkkejä	  ja	  palvelumerkkejä,	  jotka	  omistaa	  AT&T	  Intellectual	  Property	  ja/tai	  AT&T:n	  sisaryhtiöt.	  Kaikki	  
muut	  tässä	  esitetyt	  tavaramerkit	  ovat	  niitä	  vastaavien	  omistajien	  omaisuutta.	  
	  
**Väite	  perustuu	  Nielsen	  Certified	  Data	  Network	  Score	  -‐mittaukseen.	  Pistemäärä	  sisältää	  tietoja,	  joita	  
langattoman	  verkon	  asiakkaat	  ilmoittivat	  Nielsen	  Mobile	  Insights	  -‐kyselyyn,	  verkon	  mittauksia	  Nielsenin	  
Mobile	  Performance-‐	  ja	  Nielsen	  Drive	  Test	  -‐mittauksissa	  vuoden	  2016	  kolmatta	  ja	  neljättä	  vuosineljännestä	  
varten	  121	  markkina-‐alueella.	  

For	  more	  information,	  contact:	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Jessica	  Swain	  
AT&T	  Corporate	  Communications	  
Phone:	  +1	  (415)	  613-‐4267	  
Email:	  js056a@att.com	  
  
  


