Case Study
F-Securen sähköpostisuodatus
osana Patja-palvelua
Fujitsu Services Oy on Suomen johtava tietotekniikan palvelutoimittaja. Yhtiön
asiakkaat edustavat laajasti elinkeinoelämää ja julkishallintoa. Fujitsun liikevaihto
oli 395 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja sen palveluksessa oli noin 2 800
henkilöä.
Patja on Fujitsun ICT-ulkoistuksen toimintamalli, jossa Fujitsu vastaa
muun muassa asiakkaittensa sähköpostijärjestelmien ylläpidosta ja
sähköpostiliikenteen suodatuksesta. F-Securen sähköpostisuodatus toimii
Patja-palvelun osana.
- Patja-asiakkaamme ostavat tietoturvapalvelun, joka toteutetaan F-Securen
ratkaisulla. Sähköpostin tietoturva on osa palveluketjua. Monet Patja-palvelun
osat toteutamme yhteistyössä alan parhaiden kumppaneiden kanssa, joista yksi
on F-Secure, toteaa Fujitsun tuotteistustoiminnan päällikkö Mika Hyppönen.
- Asiakas haluaa luotettavan sähköpostijärjestelmän, joka on usein
osa ulkoistettua perustietotekniikan kokonaisuutta. Ilman roskapostin
ja haittaohjelmien suodatusta ei nykyaikana voi tulla toimeen.
Sähköpostijärjestelmän roskapostitorjunnan on oltava huomaamaton, toimiva ja
sen on pystyttävä suodattamaan oikea posti roskasta, perustelee Hyppönen.
- Jotta voimme myydä laadukkaita sähköpostilaatikoita, niin meillä on oltava
hyvä haittaohjelmien torjunta. Kun tuotamme itse kokonaispalveluumme
liittyvät osapalvelut, voimme varmistaa koko palveluketjun toimivuuden ja
hallinnan, toteaa järjestelmäasiantuntija Juha Såltin Fujitsusta.
Vanha suodatus vaihtui F-Securen ratkaisuun
Fujitsu aloitti sähköpostipalvelujen tarjoamisen asiakkailleen jo 1990-luvun
alussa. Roskapostin suodatus on kuulunut myös sen palveluihin jo pitkään. Yhtiö
on käyttänyt aiemmin useiden toimittajien tietoturvatuotteita.
- Meillä oli aiemmin roskapostin suodatukseen ja torjuntaan toinen tuote, jonka
vaihdoimme F-Securen Messaging Security Gateway -ratkaisuun. Noin kolme
vuotta sitten siirsimme F-Securen tuotteelle ensimmäisen asiakkaan, jolla on
10 000 käyttäjää. Nyt noin 150 000 käyttäjän sähköpostit suojataan F-Securen
ratkaisun avulla, kertoo Såltin.
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Tietokulma
Asiakas
Fujitsu Services Oy
Toimiala
Fujitsu Services Oy on Suomen johtava
tietotekniikan palvelutoimittaja ja osa
maailmanlaajuista Fujitsu-ryhmää.
Yhtiön asiakkaat ovat suuria yrityksiä ja
julkishallinnon organisaatioita. Fujitsun
liikevaihto oli 395 miljoonaa euroa
vuonna 2009 ja sen palveluksessa oli
noin 2 800 henkilöä.
Ratkaisu
F-Secure Messaging Security Gateway
-ratkaisu osana Patja-palvelua,
roskapostisuodatus ja haittaohjelmien
torjunta
Ratkaisun edut
- F-Securen tuotteiden avulla
on helppoa rakentaa korkean
käytettävyyden IT-palveluja
- F-Securen tuki on nopeasti reagoiva
ja siksi markkinoiden paras
- Loppukäyttäjälle roskapostisuodatus
on huomaamaton ja turvallinen palvelu

- F-Securen tuotteiden avulla on suhteellisen helppoa rakentaa
korkean käytettävyyden IT-palveluja asiakkaillemme, sanoo
Hyppönen.
F-Securella markkinoiden paras tuki
Fujitsu on tyytyväinen F-Securen tarjoamiin tuotteisiin ja sen
nopeasti reagoivaan tukipalveluun.
- Järjestelmätoimittajan tuki on meille ja asiakkaillemme tärkeää.
F-Securella on ylivoimaisesti paras tuki muihin verrattuna.
Asiakkaillemme on tärkeintä, että palvelumme toimii ja että
loppukäyttäjä saa meiltä nopean tuen. F-Securen tuotteen
paremmuus näkyy tuen toimivuutena, perustelee Såltin.
- F-Secure reagoi muutoksiin erinomaisen nopeasti. F-Secure
Messaging Security Gateway on ykkösluokan tuote, jolla
on markkinoiden paras tuki. Se on oleellisin asia F-Securen
palvelussa, sanoo Såltin.

F-Secure – Protecting the irreplaceable
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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- Tuotamme palveluja isoille asiakkaille ja loppukäyttäjän on
saatava kaikki hänelle tulleet viestit. Loppukäyttäjä saa päivittäin
raportin viesteistä, jotka suodatuspalvelu on pysäyttänyt. 90 %
sähköpostiliikenteestä on roskapostia. Suodatuspalveluumme
tulee viisi miljoonaa viestiä vuorokaudessa. Tästä määrästä puoli
miljoonaa viestiä on oikeaa postia, kertoo Såltin.
Tiivistä yhteistyötä
- Käymme jatkuvasti keskustelua F-Securen kanssa ja mietimme
mitä voimme tehdä yhdessä ja miten kehittää palveluamme
entisestään. Kumppanuutemme on pitkäaikaista ja syvällistä
johtotason keskustelua, sanoo Hyppönen.
- Älypuhelinten virussuojaus tulee F-Securelta ja työasemien
suojaamisessa teemme yhteistyötä. Kumppanuutemme kattaa
F-Securen koko tuotetarjonnan, kertoo Hyppönen.
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