
Lisää liikevaihtoa 
suojatulla ja modernilla 
ratkaisulla

Microsoftin nykyaikaisilla ratkaisuilla työryhmät voivat tehdä 
yhteistyötä turvallisesti missä ja milloin tahansa.

Digitaalinen murros on muuttanut työskentelytapojamme merkittävästi. Tiimien jäsenet haluavat viettää vähemmän 
aikaa toimistossa, työskennellä haluamillaan laitteilla ja suorittaa tehtävät omaan tahtiinsa.

82% työntekijöistä työskentelee 
mielestään tuottavammin kotoa käsin1

61% käyttää työsovelluksia kotona 
omalla laajakaistayhteydellään2

24% käyttää mobiilidatayhteyttä 
älypuhelimella, tabletilla tai 

kannettavalla esim. mokkulan avulla2

Tietoturvariskit lyhyesti
Monet pienyritykset uskovat, etteivät verkkorikokset kohdistu heihin. Todellisuudessa ne voivat kuitenkin olla suuryrityksiä 

todennäköisempi kohde, sillä tietoturvan taso on heikompi. Joissakin pienyrityksissä tietoa on jopa enemmän, mutta koska 
ylimääräisiä suojaustoimenpiteitä ei ole tehty, tiedot ovat helpommin hakkeroitavissa ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukaisten rangaistusten mahdollisuus kasvaa.

Vuonna 2021 verkkorikollisuuden vahingot ovat maailmassa jo 6 bilj. dollaria vuodessa3.

43% verkkohyökkäyksistä 
kohdistuu PK-yrityksiin4

Vain 38% työntekijöistä ajattelee tietoturvaa 
jakaessaan työhön liittyvää sisältöä ulkopuolisille, 

ja 11% ei ikinä edes mieti koko asiaa7

Turvallista yhteistyötä ja yhteydenpitoa
Microsoft antaa tiimeille mahdollisuuden työskennellä joustavasti. Lisäksi ratkaisuun sisältyvät 

tehokas laitehallinta ja luotettavat tietoturvaominaisuudet.

Kysymys kuuluu, kuinka liiketoimintatiedot voi suojata, kun työvoima on näin erilaistunut?

48% tietomurroista johtuu ilkivallasta, 
loput inhimillisestä virheestä tai 

järjestelmän pettämisestä5

Säännölliset ohjelmistopäivitykset 
suojaavat verkkohyökkäyksiltä Perustason suojausmääritykset 

jatkuvasti käytössä kaikilla 
hallittavilla laitteilla

Yritystietojen keskitetty hallinta 
henkilökohtaisilla laitteilla

Pienet aloituskustannukset ja 
matalampi riskiprofiili

Helppo käyttöönotto ja nopeat 
käyttäjäkohtaiset asetukset

Nykyaikaisen työpaikan edut
Tuottavimmat työntekijät ovat nykyään yrityksille todellinen kilpailuetu, sillä he ovat luovia 

ja osallistuvia liiketoiminnan ammattilaisia, jotka saavat aikaan muutoksia.

72% työntekijöistä uskoo 
tulevan menestyksensä 

riippuvan luovuudestaan8

58% uskoo toimiston 
ulkopuolella työskentelyn 
parantavan motivaatiota9

92% kokee yrityksen 
etäyhteyskäytäntöjen rajoittavan 

työskentelyä10

Microsoftin etu:
Enemmän tulosta yhteistyöllä 

ja luovan työn sovelluksilla

Microsoftin etu:
Tiimityö onnistuu tuottavasti missä 
tahansa, jopa ilman verkkoyhteyttä  

Microsoftin etu:
Jatkuva suojaus, jotta liikkuvan 

työvoiman tietoturva on aina kunnossa
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35%:lla ihmisistä on vähintään 
yksi suojaamaton laite6

Vuonna 2016 689 milj. ihmistä 21 
maassa joutui verkkorikoksen uhriksi6

Vuonna 2019 kiristysohjelman 
uhriksi joutuu yksi yritys  

14 sekunnin välein3

Vuonna 2021 verkkorikollisten aiheuttamien 
vahinkojen korjaaminen on jo tuottavampaa 

kuin maailmanlaajuinen huumekauppa3

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!

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!
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