
Vauhtia liiketoimintaan Microsoftin  
nykyaikaisilla työpaikkaratkaisuilla
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Digitaalisen murroksen myötä 
työskentelytapamme ovat  
muuttuneet huomattavasti. 
Vietämme nykyisin vähemmän aikaa toimistolla, mutta työskentelemme ryhmissä enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Tuottavimmat työntekijät tekevät ajatus- ja yhteistyötä liiketuloksen 
kasvattamiseksi silloinkin kun tiimin jäsenet, toimittajat, kumppanit ja alihankkijat ovat 
hajallaan eri puolilla maailmaa yhä globaalimmassa ja modernimmassa työyhteisössä.

Samalla kun digitaalinen työskentely on vaikuttanut ihmisten tapaan vaihtaa tietoa keskenään, 
yrityksissä on havaittu, että työpaikan teknologia on syytä pitää ajan tasalla.

Loppujen lopuksi yrityksen todellinen kilpailuetu ovat kuitenkin ihmiset, jotka pystyvät 
parantamaan kokemuksia, uudistamaan tuotteita, vaikuttamaan muutokseen, jakamaan 
näkemyksiä ja ylittämään asiakkaiden odotukset.

Erään tutkimuksen mukaan 94 %1 työntekijöistä pitää yhteistyötä erittäin tärkeänä, ja  
83 %1 tarvitsee välttämättä työssään teknologiaa. Siksi tiimisi tarvitsee nykyaikaisia ratkaisuja, 
jotka toimivat niin ulkoisessa kuin sisäisessä käytössä ja joiden avulla sisältöä voidaan siirtää 
turvallisesti eri osapuolten välillä.

Työryhmien yhteistyössä on selvästikin erityistä voimaa. Työskentelemällä yhdessä työntekijät 
voivat auttaa yritystä kehittämään parempia tuotteita ja palveluja, toteuttamaan strategioita 
käytännössä, tehostamaan päätöksentekoa ja lisäämään liikevaihtoa.

Työskentelytapojen muutokseen vaikuttavat silti muutkin asiat kuin teknologia.

Digitaalisen muutoksen voima

Lähteet: 
1) Alfresco   2) Collaboration Trends and Technology

https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Vaikka tekninen kehitys saattaakin lisätä työn vaatimuksia, yhteistyötä ja uutta sosiaalista 
teknologiaa, myös työntekijät itse vaativat saada hallita omaa työskentelytyyliään  
ja ajankäyttöään.

PK-yritysten toimintaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä on tullut huomattavasti enemmän sitten 
1980-luvun. Lukuisat muuttuvat trendit luovat yrityksille uusia haasteita ja mahdollisuuksia 
sekä edistävät sitä uudistumista ja uudenlaista työkulttuuria, joka nykyajan työpaikoilla  
on jo havaittavissa:

Sources: 
1) CDN Mobile Productivity Survey 2016   2) The Benefits of Flexible Working Arrangements

“ Elämä muuttuu kaikkialla ympärillämme, 
joten kykyä työskennellä joustavasti pidetään 
ratkaisevana niin tulevaisuuden kuin 
virtuaalitiimien tehokkuuden kannalta.” 

- Ernst & Young2

Jos kyseinen kehitys osataan hyödyntää, työvoimalle voi tarjoutua uusia 
mahdollisuuksia ja yritykset voivat onnistua houkuttelemaan ja sitouttamaan 
myös sellaisia kykyjä, jotka takaavat menestyksen tulevaisuudessa.

Koska kaikki riippuu kuitenkin henkilöstöstä, työntekijöillä tulee ehdottomasti 
olla oikeanlaiset työkalut ja riittävästi joustoa, jotta he pystyvät työskentelemään 
luovasti ja tuottavasti sekä tekemään yhteistyötä heille itselleen sopivina aikoina – 
siis muulloinkin kuin klo 9–17 välillä.

Toimittaessa yhä vaativammassa ympäristössä, jossa asiakkaiden tarpeisiin 
on kyettävä vastaamaan joka päivä ympäri vuorokauden, yritysten on 
käytettävä hyväksi työntekijöidensä joustavuutta paikatakseen puuttuvia 
resursseja ja tarjotakseen dynaamisempaa palvelua. Perinteiset toimistopohjaiset 
työskentelymallit eivät aina ole riittävän joustavia nykyajan vaatimuksiin nähden.

Haasteena on, että työntekijöiden olisi pystyttävä työskentelemään yhdessä 
muiden tiimin jäsenten kanssa tehokkaasti ja turvallisesti myös silloin kun he ovat 
fyysisesti eri paikoissa.

Uudet yhteiskunnalliset arvot – vaikutusmahdollisuudet oman työskentelytyylin 
kehittämiseksi: työntekijät haluavat luoda työtä ja kehittää itselleen  
merkityksellisiä taitoja.

Väestöllinen muutos – vanhempi polvi työskentelee pidempään, X ja Y 
-sukupolvet toivovat työhön lisää joustavuutta ja sosiaalisempaa lähestymistapaa.

Nopea globalisaatio – maailmanlaajuisten markkinamahdollisuuksien 
lisääntyminen ja kysyntään vastaaminen edellyttävät työskentelyä ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä kun taas vähähiilinen talous vaatii  
joustavampia työskentelytapoja.

67 % työntekijöistä toivoo mahdollisuutta joustotyöhön1

58 % uskoo toimiston ulkopuolella työskentelyn parantavan motivaatiota1

70 % ajattelee joustavan työnteon olevan kiinnostavampaa1

Uusi aika, uudenlainen kulttuuri

https://cdn.wrike.com/ebook/wrike-mobile-productivity-report-2016.pdf?utm_source=email&utm_medium=confirmationemail&utm_campaign=apr17&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJMlpHVXlaRGhtTVRSbSIsInQiOiI0a01vc1V1NWY3SEdkU1F1bnY3WXRQUTNEYzJFU1liYk1KcVlTWU94UEhCaXJNclU1
https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/benefitsCEOFlex.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/benefitsCEOFlex.pdf
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Microsoft Office 365 Business on kehitetty erityisesti PK-yritysten tarpeisiin. Tiedämme, että haluat tarjota tiimeillesi kaikki tarvittavat työvälineet, jotta he voivat tehdä suuria suunnitelmia  
ja edistää liiketoimintaa, ja että sen on onnistuttava tietoturvasta tinkimättä.

Office 365 Business sisältää neljä tärkeää ominaisuutta:

Enemmän tulosta yhteistyöllä
Tiimisi voi luoda uutta, pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä 
ainutlaatuisten sovellusten ja palvelujen avulla. Voit tarjota heille 
mahdollisuuden työskennellä yhdessä niin toimistossa kuin sen 
ulkopuolellakin. Työryhmiä ja resursseja on myös helppo yhdistää, sillä niin 
asiakkaat, työtoverit kuin toimittajat ovat kaikki samassa paikassa. Lisäksi 
he voivat valita, kuinka he viestivät, jakavat sisältöä ja ovat yhteydessä 
keskenään, ja tehdä sen vieläpä samoilla laitteilla, joita he ovat tottuneet 
käyttämään vapaa-ajallaan. Tällöin he ovat myös motivoituneempia, sillä he 
tietävät työskentelevänsä yrityksessä, jossa heidän panostaan arvostetaan.

Tuottavasti missä tahansa
Hoida työtehtäviä turvallisesti, Wi-Fi-yhteydellä tai ilman. Voit 
työskennellä ilman verkkoyhteyttä ja synkronoida tiedot myöhemmin 
Windows, iOS, Android tai Mac -käyttöjärjestelmässä sekä selaimilla. 
Anna henkilöstölle mahdollisuus työskennellä tuottavasti missä tahansa 
haluamillaan laitteilla ja pysy silti yhteydessä heihin. Kun haluat ottaa työt 
mukaasi tai säästää aikaa ja rahaa, valitse ratkaisu, joka on integroitavissa 
nykyisiin infrastruktuureihisi ja ympäristöihisi, pilvi ja hybridi mukaan lukien. 

Jatkuva suojaus 
Suojaa yritystiedot kaikissa PC-tietokoneissa, puhelimissa ja tableteissa 
helposti yhdestä näkymästä, joka on aina ajan tasalla. Auta 
suojautumaan tietojenkalastelulta sekä muilta uhkilta ja varmista tietoturva 
uusimmilla Office 365 ja Windows 10 -versioilla. Näin laitteillasi on 
vahva suojaus, jota on helppo hallita: jos työntekijä vaikkapa kadottaa 
puhelimensa, tiedot voidaan poistaa nopeasti ja vaivattomasti. Älykkään, 
sisäänrakennetun tietosuojan ansiosta voit luottaa, että tiedot pysyvät 
turvassa myös työvoiman liikkuessa. 

Helppo ratkaisu yrityskäyttöön
Helppo käyttöönotto ja yksinkertaiset työntekijäkohtaiset asetukset 
takaavat, että tiimisi pääsevät nopeasti töihin. Voit hallita käyttäjiä ja laitteita 
yhdestä näkymästä, ja kaikki palvelut ja laitteet ovat niin ikään käytettävissä 
yhdellä kirjautumisella. Minimoimalla käyttöönottoon ja hallintaan kuluvan 
ajan ja työmäärän voit siis keskittyä oleelliseen eli itse liiketoimintaan. 
Siirryttäessä ratkaisuun kaikki perustason määritykset ja asetukset ovat 
valmiina ja laitteet salattuja heti alusta alkaen.

Turvallisia ratkaisuja luovaan tiimityöhön
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Yritykset odottavat, että yhteistyön tuloksena syntyisi parempia ideoita. Hiljattain tehdyn 
tutkimuksen mukaan noin 72 % työntekijöistä1 uskoo, että heidän menestyksensä 
tulevaisuudessa riippuu heidän luovuudestaan.

Toimintaympäristö ja näkymät muuttuvat kuitenkin koko ajan. Uusia, kekseliäitä tekniikoita 
ilmaantuu jatkuvasti, joten kilpailukyvyn säilyttämiseksi asiat on tehtävä toisin. Siksi myös 
tiimeilläsi on ehdottomasti oltava käytettävissään huipputeknologia ja parhaat  
mahdolliset työvälineet. 

Tuottavuus laskee aloilla, joilla digitalisoinnissa ollaan jäljessä, 
kun taas digitaalisesti edistyneimpien tuottavuus on noussut ja 
liikevoitto jopa kolminkertaistunut keskimääräisestä viimeisten 
20 vuoden aikana.2 

Jotta tiimisi siis pysyisi mukana työelämän kehityksessä ja pystyisi vastaamaan asiakkaiden 
lisääntyviin vaatimuksiin, työntekijöille kannattaa antaa mahdollisuus työskennellä luovasti ja 
hyödyntää merkityksellistä visuaalista dataa. Office 365 Business tarjoaa teknologian, jonka 
ansiosta tiimisi voi asettaa yhteistyölleen kunnon tavoitteet:

•  Word, Excel ja PowerPoint mahdollistavat työntekijöiden luovan yhteistyön. Asiakirjoja 
voi tarkastella ja muokata ilman verkkoyhteyttä, ja kun yhteys on jälleen käytettävissä, 
päivitetyt tiedostot synkronoidaan automaattisesti. Vaihtaessaan laitetta työntekijät voivat 
jatkaa siitä mihin jäivät.

•  Henkilökohtainen digiavustaja Cortana helpottaa elämää, sillä se auttaa työntekijöitä 
hoitamaan tärkeät tehtävät ja saamaan työt valmiiksi.

•  Office 365 -sovellus Delve auttaa kollegoita löytämään uusimmat heille jaetut tiedostot 
yrityksen sisällä.

•  Ääni, digitaalinen kynä, kosketus, eleet... Windows Ink ja Microsoft Edge muuttavat 
ajatukset toiminnaksi juuri siten kuin tiimillesi sopii. 

Lähteet: 
1) Steelcase  2) Harvard Business Review

Enemmän tulosta yhteistyöllä

https://hbr.org/2016/01/the-most-digital-companies-are-leaving-all-the-rest-behind
https://www.steelcase.com/eu-en/research/podcasts/topics/collaboration-privacy/listen-future-work-creative/
https://hbr.org/2016/01/the-most-digital-companies-are-leaving-all-the-rest-behind


06

Koska työntekijät haluavat työskennellä kotoa käsin, matkustaa enemmän ja tehdä töitä 
toimistoaikojen ulkopuolella, joustavaa tiimityöympäristöä voi olla hankala rakentaa 
markkinoiden edellyttämällä nopeudella. Lisäksi töissä saattaa olla jopa viisi eri sukupolvea, 
joten henkilöstön sitouttaminen ja tyytyväisenä pitäminen voi olla todella haasteellista. 
Tullessaan yritykseen jokaisella uudella sukupolvella on erilainen maailmankatsomus ja 
elämäntyyli sekä omat odotuksensa siitä, miten, miksi ja missä he työskentelevät.

Työntekijät haluavat ennen kaikkea nykyaikaiset, integroidut työvälineet, jotka toimivat heidän 
haluamillaan laitteilla. He kaipaavat tuttuja ratkaisuja, jotka helpottavat yhteistyötä ja joiden 
avulla he saavat tehtävät hoidettua nopeasti. Microsoft Office 365:n ansiosta sinä ja tiimisi 
voitte kommunikoida ja tehdä töitä yhdessä missä ja milloin tahansa.

•  Microsoft Exchange mahdollistaa yhteistyön ja pitää työntekijät jatkuvasti ajan 
tasalla asiakkaiden ja kollegoidensa tilanteesta.

•  Outlookilla varmistat, että henkilöstö on tietoinen tarvittavista asioista, sekä mahdollistat 
pääsyn sähköposteihin, yhteystietoihin ja kalentereihin kaikilta laitteilta jopa ilman 
verkkoyhteyttä. Näin tiimisi voi pitää yhteyttä asiakkaisiin ja työtovereihin.

•  Skype for Business -ratkaisuun integroituna Outlookissa on myös puhelin- tai 
videoneuvotteluominaisuus, jonka saa käyttöön tulevissa tai meneillään olevissa 
kokouksissa yhdellä napin painalluksella. Esitä, jaa ja työstä yhdessä asiakirjoja (tai 
virtuaalisen valkotaulun sisältöä) helposti neuvottelutilassa.

•  SharePointin ansiosta työryhmät voivat siirtää asiakirjoja ja tiedostoja vaivattomasti 
intranetissä ja siten koota ja jakaa tietoa turvallisesti.

•  Office 365 Groups -työkalun avulla muut tiimin jäsenet pääsevät näkemään jaetusti 
saapuneet viestit, kalenterin, tallennetut tiedostot ja muistiinpanot. Outlook Groups ja 
Microsoft Teams ovat myös käytettävissä aina kun sinulla on verkkoyhteys, joten sinä ja 
tiimisi voitte työskennellä yhdessä missä ja milloin tahansa.

•   OneDrive for Business antaa työntekijöiden tarkastella asiakirjojen uusimpia versioita 
haluamiltaan laitteilta kaikkialla missä vain on Internet-yhteys. Näin tiimit voivat luoda, 
lukea ja muokata asiakirjoja aina kun se on tarpeen. Viimeisimmät muutokset on 
helppo havaita, sillä asiakirjat ovat käytettävissä myös ilman verkkoyhteyttä, ja tiedostot 
synkronoidaan automaattisesti.

Tuottavasti missä tahansa
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Työajalla on enemmän merkitystä kuin työtilalla, ja ihmiset haluavat käyttää omia laitteitaan. 
Siksi he vaativat ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan yhteistyön toimiston ulkopuolella, 
ja jos yrityksen tarjoamat työvälineet eivät sovellu heidän tarpeisiinsa, he etsivät  
muita vaihtoehtoja.

Jos yritys luottaa ratkaisuihin, joita ei ole suunniteltu liiketoimintaan, seuraukset voivat  
olla vakavat.

43 % verkkohyökkäyksistä kohdistuu PK-yrityksiin.1 Kun järjestelmään on päästy, 
murto havaitaan keskimäärin vasta 200 päivän kuluttua.2 Tästä huolimatta – ja 
vaikka työntekijätkin tarvitsevat työssään yhä enemmän teknologiaa – monissa yrityksissä on 
edelleen käytössä vanhanaikaisia ympäristöjä, käytäntöjä ja työvälineitä. 

Työntekijöiden käyttäessä vaihtoehtoisia työkaluja, tietoturvaan ja tietosuojaan ei yleensä 
kiinnitetä riittävästi huomiota. 

Itse asiassa vain 38 % työntekijöistä ajattelee tietoturvaa 
jakaessaan työhön liittyvää sisältöä yrityksen ulkopuolisille 
tahoille, ja 11 % ei ikinä edes mieti koko asiaa.3 

Tulevan tietosuoja-asetuksen näkökulmasta (GDPR) on selvää, että tietoturva voi huolestuttaa 
erityisesti sellaisessa liiketoimintaympäristössä, jossa työntekijät matkustavat paljon ja 
käyttävät henkilökohtaista sähköpostiaan tai yleisiä asiakirjojen jakamiseen tarkoitettuja 
työkaluja useilta suojaamattomilta laitteilta.

Office 365 Business vähentää päivittämättömiin ohjelmistoihin liittyvää verkkohyökkäysten 
riskiä. Ratkaisu suojaa tietojenkalastelulta ja tietomurroilta, sillä säännölliset päivitykset tulevat 
suoraan sovelluksiin.

Näin tietosi ja laitteesi ovat suojassa haittaohjelmilta sekä muilta ulkoisilta uhkilta, ja myös 
uudet uhkat havaitaan välittömästi niiden ilmettyä.

Yrityksesi voi reagoida uhkiin mahdollisimman nopeasti ja rajoittaa 
siten niiden vaikutusta liiketoimintaan. Ratkaisun etuja ovat:

•  BitLocker, BitLocker to Go ja Windows Information Protection auttavat 
suojaamaan liiketoimintatiedot mobiililaitteilla varmistaen, että kaikki 
tarvittavat tiedot on salattu ja niihin on pääsy ainoastaan valtuutetuilla 
käyttäjillä. Näin laitteesi ja tietosi ovat suojassa paitsi haittaohjelmilta ja 
ilkivaltaisilta hyökkäyksiltä myös silloin, jos laite katoaa tai se varastetaan.

•  Windows Hello -ratkaisun useisiin eri tekijöihin perustuva todennus 
vahvistaa käytettyjen laitteiden tunnistetietoja ja estää näin entistä 
tehokkaammin luvattoman pääsyn Windows 10 -laitteille.

•  Henkilökohtaisilla laitteilla olevien yritystietojen keskitetty hallinta sekä 
riskiprofiilia madaltavat tietosuojaominaisuudet.

•  Yhdenmukaiset tietoturvamääritykset ja vakiintuneet perustason 
tietosuojakäytännöt kaikilla hallittavilla laitteilla.

• Jatkuvasti käytössä ja aina ajan tasalla oleva Windows Defender.

Lähteet: 
1) Small Business Trends  2) V3  3) Collaboration Trends and Technology

Jatkuva suojaus

https://smallbiztrends.com/2016/04/cyber-attacks-target-small-business.html
https://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2396708/hackers-spend-205-days-in-business-systems-before-discovery
https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Koska saataville on tullut niin pilvi-, hybridi- kuin mobiiliratkaisuja, ja työntekijät haluavat 
työskennellä omilla laitteillaan sekä yhä suuremman osan ajasta toimiston ulkopuolella, 
yrityksissä on usein käytössä monia eri teknologioita ja sovelluksia sekä paljon erilaista dataa.

Lisäksi tiedot ovat hajallaan, eikä niiden sijainti ole useinkaan selvillä.

Taannoin tehdyn tutkimuksen mukaan, 37 % ihmisistä käyttää työssään vähintään viittä 
eri sovellusta, ja 63 % käyttää laitteitaan enemmän kuin vuosi sitten.1

Jatkossa kyseiset lukemat tulevat pelkästään kasvamaan, joten uuden ratkaisun käyttöönotto 
koko yrityksessä – kaikki tuntemattomat kohteet mukaan lukien – voi tuntua arveluttavalta, 
varsinkin kun aikaa, rahaa ja IT-resursseja on rajallisesti.

Tilanteeseen liittyykin huomattavia ongelmia. Yritysten on osattava hallita IT-ratkaisujaan niin, 
että ne pysyvät turvallisina. Jos esimerkiksi työvoima on laajalle levittäytynyt ja työntekijät 
käyttävät kaikki omia, erilaisia laitteitaan, kuinka päivitykset voidaan hoitaa turvallisesti? Mitä 
tapahtuu, jos tiedot joutuvat vääriin käsiin? Entä jos yrityksessä ei ole lainkaan IT-päällikköä, 
jonka puoleen kääntyä?

Nykyajan muuttuvassa toimintaympäristössä riskejä on paljon. Siksi toimitusjohtajille, joille 
aika on merkittävä tekijä ja jotka tarvitsevat vain toimivan, turvallisen ratkaisun, on nyt tarjolla 
selvästi parempi vaihtoehto. Office 365 on nopea asentaa ja helposti hallittavissa, joten aikaa 
vapautuu itse liiketoimintaan. Monimutkaisista käyttöönotoista ei näin ollen tarvitse  
enää huolehtia.

Tarjoamme nyt Windowsin palveluna, jolloin saat tarvittavat työvälineet käyttöön 
yksinkertaisemmin ja samalla säännöllisesti kaikki viimeisimmät Office 365 Business 
-päivitykset. Näin yrityksesi voi reagoida tietoturvauhkiin nopeasti ja sovelluksista on aina 
käytettävissä uusimmat, ajantasaiset versiot.

Office 365 for Business vaatii vain pienen alkuinvestoinnin, joten resursseja jää 
liiketoiminnan edistämiseen. Ratkaisu on myös skaalattavissa eli voit lisätä tai 
poistaa käyttöoikeuksia kuukausittain ja maksaa pelkästään todellisen käytön 
mukaan. Siksi se onkin erinomainen vaihtoehto, jos liiketoiminnassa esiintyy 
kausittaista vaihtelua.

Laitteiden käyttöönotto ja käyttäjäkohtaiset alkuasetukset onnistuvat vaivatta 
seuraavien ominaisuuksien ansiosta:

•  Yksi ainoa hallintakonsoli alkuasetuksia sekä käyttäjien ja laitteiden  
hallintaa varten

•  Office-sovellusten automaattinen asennus Windows 10 -tietokoneille

•  Aina ajantasaiset Office ja Windows 10 -versiot

•  PC-tietokoneiden helppo ja sujuva käyttöönotto Windows  
AutoPilotin avulla.

Lähteet: 
1) Alfresco

Helppo ratkaisu yrityskäyttöön

https://www.alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-survey-findings-report-082415.pdf
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Asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti, joten siirtyminen nykyaikaisiin 
työskentelytapoihin tehostaa myös toimintaa.

Office 365 for Business antaa työntekijöille mahdollisuuden työskennellä joustavasti samalla 
kun keskitetty laitehallinta ja tietoturvaominaisuudet takaavat tietosuojan kaikilla laitteilla.

Kaikkien aikojen turvallisin Windows 
Siirry Windows 7 ja 8.1 Pro -versioista Windows 10 Pro -versioon.

Luotettavuutta ja tukea  
Taattu 99,9 %:n käytettävyysaika ja ympärivuorokautinen verkko- ja puhelintuki 
kaikkina viikonpäivinä.

Tallennustilaa tiedostoille 
1 TB tallennustilaa ja mahdollisuus hallita tiedostoja mistä tahansa.

Kokonaisvaltaista IT-palvelua liikkuvaan 
liiketoimintaan
Jotta digimarkkinointi- ja mediatoimistot voisivat keskittyä työhönsä, 
työskennellä tuottavammin sekä kasvattaa liiketoimintaansa ilman paineita 
IT-järjestelmien toimivuudesta, Office Management on kehittänyt uuden 
kokonaisvaltaisen palvelun, joka sisältää huippuluokan laitteet, Microsoft 365 
EM+S tai Office 365 -työkalut sekä ennakoivan teknisen tuen.

Näin voit työskennellä missä tahansa, vaihtaa työkaluja lennosta, skaalata 
liiketoimintaasi tarvittaessa ja saada ongelmatilanteissa tukea välittömästi yhdellä, 
kiinteällä kuukausimaksulla. Office Management auttaa sinua nykyaikaistamaan 
liiketoimintaasi!

Näin Office Management ja Office 365 for 
Business voivat joustavoittaa työntekoa
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Digimediayrityksen liiketoiminta kasvuun 
ilman IT-huolia
Digitaalisessa markkinoinnissa sekä media- ja viestintäalalla teknisten työkalujen on toimittava 
moitteettomasti. Se on tosin haasteellista, sillä työympäristö voi vaihtua hetkessä yrityksen 
pääkonttorista kotitoimistoon tai kahvilaan.  
Jos IT-kokoonpanoa yritetään määrittää itse, lopputulos voi olla sekava, koska ratkaisuja 
saatetaan hankkia useilta eri toimittajilta. Tällöin myös kustannuksia on hankala ennakoida, 
teknistä tukea saa hitaasti ja tietosuoja heikkenee.

Siksi kannattaakin varmistaa, että oma ratkaisusi on turvallinen, mahdollistaa tuottavan 
ryhmätyöskentelyn sijainnista riippumatta ja skaalautuu liiketoiminnan mukana. Nämä 
ominaisuudet ovat tärkeitä paitsi kumppaneille myös alan uusille osaajille, ja varsinkin 
asiakkaat pitävät niitä itsestäänselvyytenä. Kukapa tahtoisikaan tekniikan pettävän kesken 
projektiesittelyn.

Office Management on kehittänyt IT-ratkaisun, joka on räätälöity juuri kaltaisillenne yrityksille, 
sillä se parantaa tuottavuutta ja liiketoiminnan tuloksia, eikä teknisistä ongelmista tarvitse 
ottaa paineita.

Kokonaisvaltaiseen palveluumme sisältyy kaikki tarvittava, kuten laitteet, Microsoft 365 EM+S 
tai Office 365 -pohjainen ohjelmisto sekä tukipalvelu joko paikan päällä tai etäyhteyden 
kautta. Office Managementin ansiosta yritykselläsi on ikään kuin oma IT-tiimi talon sisällä, 
joten voit

•   inspiroitua uudella tavalla, koska pystyt tarvittaessa vaihtamaan ympäristöä ja 
työskentelemään missä ja milloin haluat

•   rentoutua ja unohtaa IT-huolet, sillä ennakoiva tukipalvelumme on välittömästi saatavilla 
ongelmatilanteissa ja tiedostot käytettävissä turvallisesti missä ikinä liikutkin

•   skaalata ratkaisua vaivattomasti tarpeen mukaan joustavan, pilvipohjaisen  
Microsoft-teknologian ansiosta 

https://www.officemanagement.fi/

•   parantaa tuottavuutta tarjoamalla tiimillesi kattavan valikoiman Microsoft 
365 ja Office 365 -työkaluja, joilla työskentely onnistuu lennosta entistä 
nopeammin niin verkossa kuin ilman verkkoyhteyttä (vinkkinä mainittakoon 
aivan uudenlainen projektiyhteistyöalusta Teams, jota kannattaa 
ehdottomasti kokeilla)

•  hankkia kaikki palvelut yhdellä, ennakoitavissa olevalla kuukausimaksulla.

Valitessasi kumppaniksi Office Managementin voit luottaa, että IT-asiat ovat 
kaikilta osin kunnossa ja mahdolliset ongelmat korjataan jo ennen kuin ne 
ehtivät nousta esiin. 

Luo yrityksellesi nykyaikainen työympäristö ja kasvata liiketoimintaa Office 
Managementin avulla. Ota meihin yhteyttä vaikka heti!
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Uudenlainen teknologian 
kehittämissuunnitelma digitoimistollesi
Jos haluat tietää, kuinka voit tehostaa digimarkkinointi- tai mediayrityksen tuottavuutta 
oikeanlaisilla työkaluilla sekä hyödyntää ennakoivaa tukipalvelua, joka tarjoaa uusia 
liiketoimintatilaisuuksia ilman IT-huolia, ilmoittaudu paikan päällä suoritettavaan 
valmiusarviointiimme, jossa

•  tutustumme yrityksesi nykyiseen IT-ympäristöön, haasteisiin, visioihin ja tavoitteisiin 

•   laadimme yrityksellesi uuden teknologian kehittämissuunnitelman, joka auttaa 
kasvattamaan liiketoimintaa.

Haluaisitko saumatonta teknistä tukea, joka ei petä vaan saa liiketoiminnan nousuun? 

Meillä on sinulle ratkaisu. Ota siis pikaisesti yhteyttä Office Managementiin!

Puhelin: +358 50 5941670

Sähköposti: anu.reunanen@officemanagement.fi

Verkkosivusto: www.officemanagement.fi/


