Case Study:

SAMK tehosti tietoturvansa
hallintaa F-Securen ratkaisulla
Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, on kansainvälisesti suuntautunut
korkeakoulu, joka toimii Suomen länsirannikolla. Se tarjoaa koulutusta
yhdeksässä eri toimipisteessä neljän kunnan alueella: Porissa, Raumalla,
Huittisissa ja Kankaanpäässä. Sen koulutuksen toimialoja ovat liiketoiminta ja
kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja merenkulku.
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita noin 6 500 ja siellä
työskentelee 500 asiantuntijaa. Oppilaitoksen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa
ja sen ylläpitäjä on Porin kaupunki.
- Tarjoamme korkeatasoista koulutusta. Taustanamme on vankka
osaaminen. Meillä voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon tai
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Meillä on viisi englanninkielistä
koulutusohjelmaa, joiden opiskelijoista noin puolet on suomalaisia.
Kannustamme opiskelijoitamme lähtemään myös vaihtoon ulkomaille, kertoo
Osmo Santamäki, SAMKin tietohallintopäällikkö.
- Pyrimme vahvaan yhteistyöhön paikallisen työelämän kanssa. Opinnäytetyöt
tehdään yleensä alueen yritysten aiheista ja toimeksiannosta. Opiskelijamme
ovat pääosin tältä alueelta. Heistä tulee muun muassa merikapteeneja,
insinöörejä, restonomeja, kuvataiteilijoita, medianomeja, tradenomeja,
sairaanhoitajia ja sosionomeja.
Tarpeet tietoturvan keskitetylle hallinnalle
SAMK on aikanaan syntynyt useista hallinnollisesti erillisistä oppilaitoksista ja sen
vuoksi tietoturvan hallinta on ollut sirpaleista.
- Aiemmin F-Securen Policy Managerit oli sijoitettu toimipistekohtaisesti.
Halusimme poistaa sirpaleisuuden ja saada tietoturvan yhtenäiseen hallintaan.
Asiassa oli haasteita ja sen vuoksi tarvitsimme F-Securen asiantuntemusta. Meillä
verkot ovat monessa segmentissä, katamme laajan alueen ja toimintomme ovat
moninaiset, toteaa Santamäki.
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Faktat pähkinänkuoressa
Asiakas
Satakunnan ammattikorkeakoulu,
SAMK
Ratkaisu
F-Secure Policy Manager 10
-tietoturvan hallintaohjelmisto, jonka
avulla SAMK hallinnoi keskitetysti
eri toimipisteidensä, verkkojensa ja
työasemiensa tietoturvaa.
Käyttäjiä
2 300 käyttäjälisenssiä
Ratkaisun edut
- Poisti sirpaleisuuden ja mahdollisti
tietoturvan keskitetyn hallinnan
- Yhden työkalun avulla hallitaan
kaikkien SAMKin verkkojen tietoturvaa
- Parempaa kustannustehokkuutta ja
suuruuden ekonomiaa
- Mahdollistaa osaamisen
keskittämisen ja nopeamman
reagoinnin ongelmiin
- Säästää IT-hallinnon työtä ja myös
loppukäyttäjien työaikaa
- Hyvät kokemukset F-Securen
tuotteista

- Tietyt pääsyt hallinnoimme hallintatyökalujen avulla. Kirjo on
saatu nyt yhtenäiseksi, sirpaleisuus pois ja osaaminen keskitettyä.
Siinä ovat isoimmat hyödyt nykyisistä tietoturvaratkaisuistamme.
Helpotamme loppukäyttäjän elämää. Hoidamme tietoturvan
ylläpidon pitkälti itse, sopivasti asiantuntijapalveluja käyttäen.

- Hallitun tietoturvan ansiosta oikea tieto on saatavilla
oikeille ihmisille oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Kun
tietoturva toimii, se ei hidasta toimintoja. Työajan säästö myös
loppukäyttäjän päässä on F-Securen Policy Managerin tärkeimpiä
hyötyjä. Nyt ei tule ylimääräisiä kyselyjä.

Policy Manager kaikkien verkkojen hallintaan

- Saimme opastusta ja tukea F-Securelta meitä miellyttävällä
äidinkielellä. Tekninen kuvio onnistuu parhaiten suomen kielellä,
vaikka englantia osaammekin hyvin. Asiointi suomeksi on
helpompaa esimerkiksi vaikeiden yksityiskohtien selvittämisessä.

- F-Securen Policy Manager 10 on meillä nyt keskitetysti ja siihen
on 2 300 työaseman lisenssi. Nyt olemme saaneet toimimaan
yhden hallintatyökalun, jolla voimme hallita kaikkia verkkojamme,
sanoo Santamäki.
- F-Secure oli meille tuttu pitkältä ajalta. Kannatan suomalaisia
ratkaisuja, kotimaisuus painoi. Säästimme rahaa, kun ei tarvinnut
vaihtaa. Ammattikorkeakoulut kilpailuttivat ratkaisut ja F-Secure
voitti sen. Valintaa ei tarvinnut harkita enempää.
- Kaipasimme asiantuntija-apua asioiden ratkaisemiseen. Sinänsä
pienten, mutta merkityksellisten yksityiskohtien säätämiseen.
Tässä kohtaa voin suositella F-Securen asiantuntijoita, painottaa
Santamäki.
Keskitetysti hallittu tietoturva säästää aikaa ja rahaa
Keskitetyn F-Secure Policy Manager -ratkaisun avulla SAMK poisti
sirpaleisuuden ja sai tietoturvansa yhdenmukaisesti hallintaan.
- Saimme parempaa kustannustehokkuutta ja suuruuden
ekonomiaa. Voimme keskittää osaamista. Mahdolliset ongelmat
tulevat nyt yhteiseen tietoon ja näemme mihin pitää puuttua.
Saamme tehtyä työt yhdellä kertaa hyvällä ammattitaidolla
ja säästämme aikaa. Hyvä piirre asiassa on päällikön kannalta
se, että taas on yksi nurkka kunnossa, sanoo Santamäki pilke
silmäkulmassa.

SAMK on tyytyväinen F-Securen palveluun
Satakunnan ammattikorkeakoulu on ollut pitkään F-Securen
asiakas. F-Securen suojaus on yhtenä kokonaisuutena SAMKin
palvelimilla ja työasemilla.
- Olen ollut talossa vuodesta 2003 ja jo silloin olimme F-Securen
asiakas. Meillä on ollut muitakin tarjoajia. Nyt olemme tältä osin
F-Secure -talo.
- Sähköpostipalvelimet suojaamme F-Secure Anti-Virus for
Microsoft Exchange -ratkaisun avulla. Se suojaa sisäisen
sähköpostiliikenteemme haittaohjelmilta. Tarvitsemme
sisäistä suojausta, koska opiskelijat käyttävät SAMKin verkkoa
myös omilla koneillaan. Verkkomme on jaettu useisiin eri
virtuaaliverkkoihin, jotka on erotettu palomuurein toisistaan.
- Olemme tehneet kahden vuoden jatkosopimuksen F-Securen
tuotteista. Voimme suositella niitä muillekin. Olen tyytyväinen
F-Securen palveluun. Se on ollut helppo tapa tämän asian
hoitamiseen, toteaa Santamäki.

SAMK on kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu Suomen länsirannikolla. SAMKin koulutuksen toimialoja ovat
liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja merenkulku. SAMKissa on opiskelijoita noin 6 500 ja siellä
työskentelee 500 asiantuntijaa. Oppilaitoksen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa ja sen ylläpitäjä on Porin kaupunki.

F-Secure – Suojaa korvaamattoman
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).
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