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CHILITAITO MODERNI PÄÄTELAITEPALVELU 



Chilitaito moderni päätelaitepalvelu
LUPAAMME KAIKKI PALVELUT  
YHDELTÄ RUUDULTA

Asiakas saa helposti kaikki päätelaiteympäristön  
laitteet, sovellukset ja palvelut yhdeltä ruudulta,  
me hoidamme kaikki tarvittavat toimenpiteet  
taustalla

Käyttäjät saavat uudet päätelaitteet helposti  
käyttöön ilman hammasten kiristelyä

Käyttäjien päätelaitteisiin asennetaan  
valmiiksi kaikki tarvittavat sovellukset  
työntekoa varten

Käyttäjät voivat asentaa päätelaitteille  
julkaistuja sovelluksia itsepalveluna  
milloin tahansa

Käyttäjän omat tiedostot ovat  
saatavilla aina ja kaikkialla

Jos kaikesta huolimatta käy niin, että  
käyttäjälle tulee muu tarve tai ongelma,  
niin osaava tukipalvelu on helposti  
tavoitettavissa



Chilitaito moderni päätelaitepalvelu
HUOLEHDIMME,  
KOSKA SE ON SE MEIDÄN JUTTU

Päätelaitteiden käyttöjärjestelmä ja sovellukset ovat ajan 
tasalla ja turvallisia käyttää

Halutessanne huolehdimme myös laiteohjelmiston  
ja ajureiden päivityksistä

Päätelaitteet ovat pilvipohjaisen hallinnan, valvonnan  
ja tietoturvan piirissä sijainnista riippumatta

Työasemien toimivuuden mittaus paljastaa käyttäjien 
työntekoa haittaavat ongelmat ja mahdollistaa  
ongelmien korjaamisen jopa ennen käyttäjän  
tekemää tukipyyntöä

Huolehdimme päätelaitteen asianmukaisesta  
tietojen hävittämisestä ja laitteen kierrätyksestä  
laitteen eliniän tultua täyteen

Uskallamme väittää, että palvelumme avulla käyttäjien 

tekemien tukipyyntöjen määrä tippuu puoleen ensim- 

mäisen kuuden kuukauden aikana palvelun aloittamisesta!



Chilitaito moderni päätelaitepalvelu - kaikki palvelut yhdeltä ruudulta
PÄÄTELAITTEET

Vakioidut työasemat, tabletit ja puhelimet
 
Automatisoitu työaseman esiasennus ja  
valmiin työaseman toimitus käyttäjälle
 
Vanhan työaseman pois vienti,  
tietoturvallinen tyhjennys ja kierrätys
 
Haluttaessa käyttäjä voi ottaa  
työaseman käyttöön itsepalveluna  
Windows Autopilotin avulla

Päätelaitetilaukset helposti oman  
portaalin kautta

SOVELLUKSET

Työasemiin asennetaan valmiiksi 
 yleisimmät vakiosovellukset

Asiakaskohtaiset sovellukset  
paketoidaan ja asennetaan valmiiksi 
työasemiin

Käyttäjät voivat asentaa sovelluksia 
myös itsepalveluna milloin tahansa

PÄIVITYKSET

Vakiosovellusten päivitykset  
asennetaan työasemiin kerran  
kuussa

Asiakaskohtaisten sovellusten  
päivitykset asennetaan työasemiin  
viimeistään viikon päästä tilauksesta

Windows 10:n tietoturvapäivitykset  
asennetaan työasemiin kerran kuussa



Chilitaito moderni päätelaitepalvelu - kaikki palvelut yhdeltä ruudulta
TIETOTURVA

Työasemissa otetaan käyttöön  
levynsalaus, tietoturvaohjelmisto  
ja palomuuri

Haluttaessa toteutamme myös  
muita tietoturvaan liittyviä  
ratkaisuja, esimerkiksi käyttäjän  
vahva tunnistaminen, ehdollinen  
pääsy palveluihin, salasanaton  
sisäänkirjautuminen tai pääkäyttäjä- 
oikeuksien rajoittaminen

DIGITAALINEN  

KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Digitaalisen käyttäjäkokemuksen  
mittaroinnilla selvitämme käyttäjien  
työntekoa haittaavat ongelmat ja  
korjaamme ne jopa ennen käyttäjän  
tekemää tukipyyntöä!

Windows 10:n versiopäivitys  
asennetaan työasemiin kerran  
vuodessa

Haluttaessa huolehdimme myös  
työasemien laiteohjelmistojen ja  
ajureiden päivityksistä



DIGITAALISEN KÄYTTÄJÄ- 
KOKEMUKSEN SEURANTA  
MITTAA NÄITÄ ASIOITA

Suorittimen, muistin ja kovalevyn  
käyttöasteet, laiteajurien tiedot,  
akun kunto ja laitteen takuun päättyminen

Käyttöjärjestelmien ja sovellusten versiot

Käynnistykseen ja sisäänkirjautumiseen kuluva  
aika, sovellusten jumittumiset ja kaatumiset

Työasemien tietoturvan tila

Työasemien käyttöasteet, energiankulutus 
ja hiilijalanjälki

HELP DESK

Help Desk vastaa puheluihin  
30 sekunnissa

Help Desk ratkaisee yli 80 % ongelmista  
ensimmäisen puhelun aikana ja loput  
ohjataan eteenpäin talon sisällä

Loppukäyttäjille on tarjolla itsepalvelu- 
portaali joustavaa palvelua varten

Palvelukielinä suomi ja englanti

Tarvittaessa myös lähituki
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PALVELURAPORTIT

Reaaliaikainen palveluraportti

Palvelun kuukausiraportti

Muut palveluun kuuluvat raportit

PALVELUKELLO TAKAA  
KELLONTARKAT PALVELUT

JATKUVAT PALVELUT
 
Pilvipohjainen hallinta, valvonta ja  
tietoturva
 
Työaseman toimivuuden mittaus
 
Help Desk

 
KUUKAUSITTAISET PALVELUT

 
Vakiosovellusten päivitykset
 
Käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset
 
Palveluiden raportointi

 
KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN

 
Palvelun seurantapalaveri, jossa  
käydään läpi palveluiden tilanne
 
Asiakkaan IT-ympäristön kehitysasiat
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Chilitaito tunnetaan parhaiten  
menestyvien yritysten moderneja  

ICT-palveluja toimittavana kumppanina
MIKSI CHILITAITO?

Kehitämme aidosti asiakkaidemme IT-ympäristöjä, eikä se ole pelkkää täytetekstiä sopimuksessa.

MEILLÄ ON

Maailmanluokan osaaminen pilvipohjaisten palveluiden hyödyntämisessä, esimerkiksi  
Azure, Intune, Windows Autopilot, Microsoft Modern Workplace sekä monikerrokselliset  
tietoturvapalvelut

Suomen paras lisenssiosaaminen ja siihen liittyvät palvelut

Huipputason asiakastyytyväisyys ja kiinnostavat referenssit

TYYTYVÄISYYSTAKUU

Valitsemalla meidät, takaamme että voitte jo puolen vuoden päästä onnitella itseänne  
päätöksestä valita Chilitaito palveluiden toimittajaksi. 

Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää: myynti@chilitaito.fi

www.chilitaito.fi

https://www.chilitaito.fi
mailto:myynti@chilitaito.fi

