Case Study:
3 Step IT vaihtoi
F-Securen tietoturvaan
3 Step IT on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnan,
käytön ja uusimisen hallinnointiin erikoistunut yritys.
3 Step IT:n hallinnointipalvelut ja vanhojen laitteiden jälkimarkkinointi säästävät
asiakkaiden aikaa ja rahaa. Yhtiö toimii kansainvälisesti kymmenessä maassa ja
sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
3 Step IT:n asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöiden työ on liikkuvaa ja
asiakaskäyntejä kertyy paljon. Käytännössä jokaisella henkilöllä on mukanaan
kannettava tietokone, jota asiakkaiden luona käytetään yhtiön palvelujen
esittelyyn. Tarjoukset ja tilaukset koneelle kirjoitetaan toimistolla.
Tarpeet laajemmalle tietoturvalle
- Halusimme saada virustorjunnan ja palomuurin samaan tuotteeseen.
Tarvitsimme paketoidun ratkaisun, johon sisältyy myös Internet-selauksen
suojaus. F-Securen Business Suitessa keskitetty hallinta on kattavampi ja
toiminnallisuudeltaan parempi kuin aiemmin käyttämässämme kilpailevassa
tuotteessa, kertoo 3 Step IT:n tietotekniikan tuesta vastaava Lauri Kuittinen.
3 Step IT hyödyntää F-Secure Business Suitea monipuolisesti. Kannettavien
koneiden suojana ovat haittaohjelmien torjunta, palomuuri, sovellusten hallinta,
verkosta eristäminen ja selainliikenteen tarkistus. Kaikkien laitteiden tietoturvaa
hallitaan keskitetysti F-Secure Policy Managerin avulla.
- Helppokäyttöisyys ja ratkaisun selkeä toimivuus vaikuttivat tietoturvan
valinnassa. F-Securen ohjelmisto on meille mahdollisimman läpinäkyvä
ja loppukäyttäjälle näkymätön. Uudelle tietokoneelle tietoturva asentuu
automaattisesti, kun laite liitetään verkkoomme, toteaa Kuittinen.
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Ratkaisu
-F-Secure Business Suite,
johon sisältyvät:
F-Secure Client Security
(virustorjunta ja palomuuri),
-F-Secure Anti-Virus for Windows
Servers (palvelinten suojaus)
-F-Secure Anti-Virus for Microsoft
Exchange
(sähköpostipalvelinten suojaus)
-F-Sceure Policy Manager
(keskitetty hallinta)
Ratkaisun edut
-Kattavampi ja parempi tietoturva
kannettavilla tietokoneilla ja
palvelimilla
-Läpinäkyvä ratkaisu tietohallinnolle,
näkymätön tietoturva loppukäyttäjälle
-Keskitetyn hallinnan ansiosta IT:n
hallinnointityö on vähentynyt
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Tietohallinnon työ helpottuu

Parempaa tietoturvaa järkevään hintaan

- Kun näimme käytännössä F-Securen Business Suiten toiminnan
ja pääsimme itse kokeilemaan ohjelmistoa, saimme varmuuden,
että F-Securen tietoturva on meille oikea vaihtoehto, sanoo
Kuittinen.

- Vertasimme tietoturvaohjelmien hintoja ja totesimme, että
niissä ei kilpailijoiden kesken ole paljon eroja. Teimme F-Securen
kanssa kolmen vuoden sopimuksen. Tietoturvan kustannukset
eivät muuttuneet oleellisesti. Jatkossa aiomme harkita myös
puhelimiin liittyvää tietoturvaa, kertoo Kuittinen.

- Käyntini F-Securessa oli hyvin positiivinen ja mieltä avartava
kokemus. F-Securen henkilöt esittelivät kattavasti tuotteensa ja
palvelunsa. Minulle jäi vierailusta lämmin mielikuva.
- Saimme hyvää koulutusta hallinnointityökalun käyttämiseen.
Sen jälkeen otimme itse tietoturvan käyttöön koneillemme.
Helppokäyttöisten hallinnointityökalujen avulla käyttöönotto
sujui vaivattomasti.
- Pidemmällä aikavälillä IT:n hallinnointiin käytettävä työmäärä
vähenee ja voimme keskittyä muuhun työhön. Automatisoitu
tietoturvan asennus koneillemme helpottaa myös meidän
työtämme, toteaa Kuittinen.

- Loppukäyttäjän kannettavalla oleva ohjelma on aiempaa
kevyempi ja rasittaa siten vähemmän konetta. Tietoturvamme on
parantunut merkittävästi paremman laitekohtaisen palomuurin
ansiosta varsinkin koneissa, jotka liikkuvat toimistomme
ulkopuolella.
- Olen tyytyväinen siihen, että tietoturvan hankitaan ja
käyttöönottoon liittynyt prosessi sujui joustavasti ja nopeasti
alusta loppuun. Se ei vaatinut meiltä mitään ylimääräisiä
ponnistuksia, perustelee Kuittinen.

3 Step IT on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnan, käytön ja uusimisen hallinnointiin erikoistunut
palveluyritys. Yhtiö toimii kymmenessä maassa. 3 Step IT:n liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja sen palveluksessa oli
137 henkilöä.
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Voit keskittyä itsellesi tärkeisiin asioihin, sillä F-Secure turvaa liikkumistasi verkossa, käytit sitten
tietokonetta tai älypuhelinta. Varmistamme myös tärkeät tiedostosi, ja teemme niiden jakamisen
mahdolliseksi. Palveluitamme tarjoaa yli 200 operaattoria maailmanlaajuisesti, ja niihin luotetaan
miljoonissa kodeissa ja yrityksissä. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on listattu Helsingin pörssissä
(NASDAQ OMX Helsinki Ltd).
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