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•	 HPE	Flexible	Capacity
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Palvelua järjestelmän 
kaikkiin elinkaaren 
vaiheisiin
HPE Teknologiapalveluiden valikoima kattaa järjestelmien 
kaikki elinkaaren vaiheet asennus- ja käyttöönottopal-
veluista jatkuvaan tukeen, operointiin ja koulutukseen. 
Tukipalvelut suojaavat yrityksesi liiketoimintaa minimoi-
malla käyttökatkojen keston ja parhaimmillaan ehkäise-
mällä ne etukäteen. Palvelutarjooma sisältää reaktiivisia ja 
proaktiivisia tukipalveluja sen mukaan, keskitytäänkö niissä 
vikatilanteiden korjaamiseen vai vikojen ennalta ehkäisemi-
seen. Palvelut ovat saatavana vuorokauden ympäri vuoden 
jokaisena	päivänä.	Hewlett	Packard	Enterprise	tarjoaa	myös	
mahdollisuuden hankkia infrastuktuurikapasiteetin jousta-
vasti palveluna ja maksat siitä toteutuneen käytön mukaan. 

Sisällysluettelo
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HPE Asennus- ja käyttöönottopalvelut

Haluatko päästä 
hyödyntämään uutta 
HPE-teknologiaa 
nopeasti?
Rutiininomaisilta vaikuttavilla toimenpiteillä voi olla suuret 
vaikutukset tehokkuuteen, palveluiden saatavuuteen 
ja liiketoiminnan sujuvaan pyörittämiseen. Palveluilla 
varmistetaan, että uusien laitteiden asennus- ja käyt-
töönotto tehdään kerralla oikein ja pääset hyödyntämään 
laiteinvestointeja nopeasti. Mikäli sinulla ei ole omia 
asiantuntijaresursseja käytettävissäsi juuri nyt tai haluat 
irrottaa omat resurssisi tuottavampaan työhön, voit antaa 
laitteiden asennuksen ja käyttöönoton osaavan asian-
tuntijan suoritettavaksi alusta loppuun puolestasi. HPE:n 
palvelut takaavat järjestelmällisen ja aikataulussa pysyvän 
toimintatavan, jonka avulla uusi järjestelmä otetaan 
käyttöön tehokkaasti ja integroidaan osaksi työympäris-
töäsi. Pääset hyödyntämään uutta teknologiaa ilman, että 
liiketoiminta häiriintyy ja samalla investoinnin takaisin-
maksuaika lyhenee.

Myös liiketoimintakriittisen datan siirto uuteen tallen-
nusjärjestelmään voi olla aikaa vievä, monimutkainen ja 
riskialtis projekti. Päivittäisen liiketoiminnan on jatkuttava 
datamigraation aikana. Uuden ja vanhan levyjärjestelmän 
tekniset ja datan arkkitehtuurin eroavaisuudet voivat 
myös aiheuttaa haasteita sopivan datamigraatiomenetel-
män löytämiseksi. Kokeneet ammattilaiset takaavat, että 
haastavimmatkin datansiirrot voidaan toteuttaa nopeasti, 
sujuvasti ja riskittömästi.
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Tehdastakuu vs. HPE Support Services

Takuu suojaa 
laitetta, palvelut 
liiketoimintaa

Tehdastakuu

•	 Suojaa	laitteen	valmistusvirheiltä
•	 Ei	luvattua	vasteaikaa	viallisten	osien	
 vaihtamiseksi
•	 Tuki	pääosin	itsepalveluna	
 (itsevaihdettavat osat)
•	 Varaosat	keskusvarastossa	ulkomailla
•	 Ei	sisällä	lisäpalveluja,	esim.	käyttö-
 järjestelmätukea

HPE Support Services

•	 Turvaa	laiteinvestoinnin	ja	minimoi	
 liiketoiminnan käyttökatkot
•	 Tukipalveluasiakkaiden	palvelupyynnöt	
 aina etusijalla ja työ toimitetaan vasteajan 
 puitteissa
•	 Sisältää	palvelun	vasteajan,	vianmäärityksen,	
 ongelmanratkaisun etäpalveluna tai 
 asiakkaan tiloissa, varaosat ja matkakulut 
•	 Palvelutason	mukaiset	paikalliset	
 varaosavalmiudet

6
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HPE Reaktiiviset tukipalvelut

Laite- tai 
ohjelmisto-ongelmia? 
Ota aina ensin 
yhteys HPE-tukeen
Yrityksen päivittäiset toiminnot ovat yhä enemmän 
riippuvaisia taustalla toimivista palvelin-, tallennus- sekä 
verkkojärjestelmistä. Käyttökatkot voivat aiheuttaa huo-
mattavia välittömiä ja välillisiä kustannuksia.

HPE:n laitekohtaisilla tukipalveluilla minimoit liiketoimin-
taa haittaavat käyttökatkokset ja parhaimmillaan ehkäiset 
ne kokonaan. Palvelut ovat hankittavissa seuraavilla HPE 
Foundation	Care-	että	HPE	Proactive	Care	-tukitasoilla:	

•	 24x7	CTR,	kuuden	tunnin	korjausaikapalvelu	ympäri	
 vuorokauden
•	 24x7	4h,	neljän	tunnin	vasteaikapalvelu	ympäri	
 vuorokauden
•	 9x5	NBD,	seuraavan	arkipäivän	vasteaikapalvelu	
 ma-pe klo 8-17
•	 24x7	4h	Exchange,	neljän	tunnin	vaihtolaitepalvelu	
 (vain verkkolaitteille)
•	 24x7	NBD	Exchange,	seuraavan	arkipäivän	vaihtolaite-
 palvelu (vain verkkolaitteille)

HPE Foundation Care 
Palvelu sisältää vianmäärityksen, tuen 
etäpalveluna tai asiakkaan tiloissa 
sekä	tarvittavat	varaosat.	Vaihtolai-
tepalvelussa asiakkaalle toimitetaan 
vaihtolaite tai varaosa. Palveluun 
sisältyy lisäksi HPE:n ohjelmistotuot-
teiden päivitysoikeus ja ohjelmistotuki 
ongelmatilanteissa 2 tunnin vastea-
jalla. Palvelutaso on valittavissa edellä 
mainituista vaihtoehdoista.

HPE Proactive Care 
Palvelu	sisältää	Foundation	Care	
-palvelun sisällön lisäksi seuraavaa:
•	 Tehostettu	ongelmanratkaisu-
 prosessi (nopea yhteys asiantunti-
 joihin ja tehostettu palvelupyyntö-
 jen käsittely)
•	 Säännöllinen	raportointi	(muun	
 muassa tapahtumaraportit 
 yrityksesi tekemistä palvelupyyn-
 nöistä ja firmware-analyysit) 

Mikäli haluat lisäksi käyttöösi paikalli-
sen asiakaspalvelupäällikön raporttien 
tulkintaa ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista varten sekä määrätyn 
määrän asiantuntijatyötä vuodessa, 
Proactive	Care	Advanced	-palvelu	on	
oikea valinta.

Mikäli yrityksesi haluaa pitää 
vialliset	kiintolevyt	(DMR	eli	
Defective	Media	Retention)	
ja muut tietoa tallentavat 
komponentit	(CDMR	eli	
Comprehensive	Defective	
Material Retention) tietoturva-
syistä, on se myös mahdollista 
valita mukaan palveluun.
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HPE Datacenter Care

Unohtuiko 
ennakoiva ylläpito? 
Se voi tulla kalliiksi. 
Uuden tallennusjärjestelmän käyttöönotto viivästyy van-
han ympäristön päivitystarpeiden johdosta? Tuotanto sei-
soo laiterikosta johtuen, syynä liian vanhat firmikset? Siinä 
muutama turhankin yleinen esimerkki elävästä elämästä.

HPE	Datacenter	Care	-palvelu	tarjoaa	kustannustehok-
kaan ympäristökohtaisen tukiratkaisun, jonka avulla 
IT-ympäristöäsi	kehitetään	ja	ylläpidetään	proaktiivisesti.	

Palvelu sisältää nimetyn paikallisen palvelutyöryh-
män, palvelun jatkuvan seurannan ja tehostetun 
ongelmanratkaisuprosessin. Palvelua täydennetään 
tarpeesi mukaan sovituin väliajoin tehtävillä proaktiivi-
silla toimitteilla, kuten järjestelmien kuntotarkastuksilla 
ja firmware-analyyseillä, joiden avulla voidaan havaita 
mahdolliset ongelmat ennalta ja pitää ympäristö ajan ta-
salla jatkuvasti.  Asiakaspalvelupäällikön johdolla tehdään 
ja päivitetään palvelusuunnitelmaa, järjestetään seuran-
tapalavereita ja pidetään huoli siitä, että sovitut toimitteet 
tehdään ajallaan. Asiakaspalvelupäällikkö yhdessä muun 
työryhmän	kanssa	avustaa	myös	IT-asiantuntijoitasi,	kun	
he tarvitsevat neuvontaa missä tahansa toiminnallisissa 
tai teknisissä kysymyksissä HPE-ympäristöön liittyen. 

Palvelun ensisijaisena tavoitteena on toki ongelmien en-
nalta ehkäiseminen, mutta ongelman sattuessa kriittiset 
ongelmat myös ratkaistaan nopeasti tehostetun ongel-
manratkaisuprosessin	ansiosta.	Datacenter	Care	-palvelu	
täydentää	yrityksesi	omaa	IT-osaamista	ja	vähentää	
teknologiaan, prosesseihin ja ihmisiin liittyviä riskejä. 
Suunnitelmallinen kehitys- ja päivitystyö sekä vähenty-
neet käyttökatkot auttavat alentamaan kustannuksia.

Palvelun sisältö räätälöidään aina yrityksesi tarpeiden 
mukaiseksi. 
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HPE Flexible Capacity

Aina oikea määrä 
kapasiteettia 
käytössäsi 
– joustavasti 
omasta konesalista
Liiketoiminta	tarvitsee	lisäkapasiteettia,	mutta	IT	ei	pysty	
reagoimaan riittävän nopeasti? Pääomaa ei ole mah-
dollista sitoa investointeihin, jotka alkavat tuottaa vasta 
myöhemmin? Lisäkapasiteetin hankinta vie paljon aikaa? 
Kuulostaako	tutulta	omassa	organisaatiossasi?	HPE	Fle-
xible	Capacity	voi	auttaa	minimoimaan	näitä	haasteita.	

Flexible	Capacity	on	palvelu,	jossa	maksat	HPE:n	tekno-
logiasta käytön mukaan. Tuomme konesaliisi tarvittavan 
palvelin- sekä tallennuskapasiteetin ohjelmistoineen ja 
maksat kuukausittain siitä, mitä käytät. Käytetyn kapa-
siteetin mittaus tapahtuu laitteessa ja se raportoidaan 
HPE:lle säännöllisesti. Pidämme huolen, että kapasiteettia 
on käytössäsi aina riittävä määrä ja pyrimme ennakoi-
maan mahdolliset käyttökatkot palveluun sisältyvien 
proaktiivisten toimitteiden avulla. Jatkuva kapasiteetin 
seuranta ja suunnittelu auttavat pitämään infrastruktuu-
rin huipputehokkaana ja mahdollistavat lisälaitteiston 
käyttöönoton sopimuskauden aikana. Kun kapasiteetti 
tulee konesaliisi, voit edelleen kontrolloida arkkitehtuuria 
ja pitää kriittisen datan omissa tiloissasi. Myös julkinen 
pilvipalvelu on mahdollista yhdistää HPE:n kapasiteetti-
palveluun.

Hyödyt IT-operoinnin   
näkökulmasta
•	 Käytössä	on	aina	oikea	määrä	
 kapasiteettia 
•	 Hankintaprosessi	yksinkertaistuu	ja	
 nopeutuu; nopeampi ”time-to-
 market”
•	 Takaa	korkean	käytettävyyden	ja	
 suorituskyvyn
•	 Vapauttaa	omat	resurssisi	
 tuottavampaan työhön
•	 HPE	vastaa	laitetietojen	hallinnasta	
 ja ylläpidosta
•	 Asiakasympäristön	tunteva	nimetty	
 asiakaspalvelutiimi huolehtii 
 ennakoivasta tuesta 
•	 Käytössä	tehostettu	ongelman-
 ratkaisuprosessi
•	 Uuden	teknologian	käyttöönotto	
 tapahtuu joustavasti oman 
 aikataulunne mukaisesti

Hyödyt talousjohdon   
näkökulmasta
•	 Investoinnin	kassavirran	tasa-
 painotus, kuluja syntyy vasta 
 kun kapasiteetin tarve kasvaa
•	 Liikkumavaraa	kasvulle
•	 Investointibudjetin	rajoitukset	
 vältettävissä
•	 Opex	vs.	capex.	Palvelu	on	
 mahdollista käsitellä operatiivisena 
 kuluna
•	 IT-kulujen	parempi	näkyvyys	ja	
 ennustettavuus
•	 Rahan	käyttö	tehostuu,	maksat	vain	
 siitä mitä käytät. Optimoidusti
•	 Ei	suuria	alkuinvestointeja,	
 HPE kantaa osan riskeistä
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HPE IT-operointipalvelu

Keskity 
olennaiseen, 
nopeuta 
innovaatioita
Haasteita	IT-operoinnin	kustannuksissa?	Resurssien	
riittämättömyyttä	IT-toimintojen	kehittämisessä?	Mitä	
jos antaisit rutiinitehtävät muiden huoleksi ja vapauttaisit 
omaa aikaasi muuhun.

IT-operointipalvelu	tarjoaa	eri	valmistajien	palvelimille,	
tallennusjärjestelmille ja verkkolaitteille asiakkaan tiloissa 
etänä	tuotettavaa	IT-ympäristön	valvonta-	ja	hallintapal-
velua automaation mahdollistamalla korkealla laadulla 
kohtuullisin	kustannuksin.	IT-operointipalvelun	avulla	
pääset hyödyntämään HPE:n työkaluja, henkilöitä ja 
prosesseja infrastruktuurisi monitoroinnissa sekä operoin-
nissa.	Voit	keskittyä	itse	strategisiin	kehityshankkeisiin	-	
hoidamme rutiininomaiset tehtävät puolestasi. 

Palvelun hyödyt

•	 Resurssien	joustavuus:	Vapauta	sisäiset	resurssit	
 kehitykseen ja innovointiin sekä ota käyttöön uusia 
 teknologioita ilman omien operointikyvykkyyksien 
 kehittämistä
•	 Kulujen	hallinta	ja	alentaminen:	Hyödynnä HPE:n 
 tuoma skaalaetu ja automatisoidut prosessit sekä vältä 
 omien hallinta- ja valvontatyökalujen osto- sekä 
 ylläpitokulut
•	 Parempi	laatu,	alhaisemmat	riskit:	Optimoitu, 
	 standardoitu	ja	ITIL-mallien	mukainen	palvelu	
	 parantaa	IT-ympäristön	käytettävyyttä	sekä	SLA-
 raportit tekevät palvelun laadusta mitattavan. 
 Seuranta ja raportointi auttavat jatkuvassa 
 kehittämisessä. 
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HPE Koulutuspalvelut

Maksimoi teknologia-
investointisi tuotto 
osaavalla henkilös-
töllä ja sitouta heidät 
kasvamaan kanssasi
Koulutettu ja osaava henkilöstö on avainasemassa, kun 
organisaatiosi	haluaa	ottaa	IT-järjestelmistä	parhaan	
hyödyn irti. Teknologian jatkuva muutos ja sen alati vaih-
tuvat vaatimukset aiheuttavat täysin uudenlaisia riskejä 
organisaatioille, mutta samalla ne myös mahdollistavat 
uusia tapoja tehdä asioita ja ratkaisuita. Oikein koulutettu 
henkilöstö on merkittävässä asemassa organisaation kas-
vua ajatellen ja varmistaa tehokkaamman toiminnan sekä 
valmiudet keskittyä tulevaisuuden muutoksiin. Koulutus 
myös mahdollistaa täysin uusia tapoja toimia ja sitouttaa 
henkilöstöä kasvamaan kanssasi. Suosittelemmekin aina 
kunnollisen koulutusstrategian laatimista kasvun varmis-
tamiseksi. 

Koulutuksella maksimoidaan uuteen teknologiaan tehdyt 
investoinnit ja minimoidaan yllättävät käyttökatkot sekä 
inhimilliset virheet. HPE Koulutuspalvelut tarjoaa katta-
vasta koulutusvalikoimasta valmiita paketteja tai räätä-
löityjä koulutuksia organisaatiosi tarpeiden, aikataulujen, 
opetuskielen ja henkilöstön nykyisen taitotason mukaan. 
Koulutusmuotoina käytetään lähi- sekä etäopetusta. 

Hyödynnä HPE:n teknologiaan tekemäsi investoinnit 
valitsemalla koulutuspalvelut, joilla on yli 35 vuoden ko-
kemus yksilöityjen koulutusratkaisuiden tarjoajana. Kysy 
lisää paikalliselta koulutusorganisaatioltamme!



Atea tarjoaa ylivertaisen 
asiakaskokemuksen
Atean palvelut muodostuvat Atean omista sekä Hewlett Packard Enterprisen tuottamista palveluista. 
Palvelut täydentävät toisiaan ja tavoittelemme niillä ylivertaista asiakaskokemusta. Atean omat palve-
lut voidaan jakaa kahteen ryhmään, asiantuntijapalvelut sekä jatkuvat palvelut.

Asiantuntijapalvelut
Asiantuntijapalveluissa asiantuntijoidemme huippuosaamisen ydin piilee laajassa liiketoiminnallisessa 
ymmärryksessä ja loppumattomassa kiinnostuksessa uusia teknologioita kohtaan. Kun etsit muutos- 
tai kehityshankkeesi aivoiksi Suomen kovimpia teknologia-asiantuntijoita, käänny puoleemme – myös 
hybridiratkaisuissa. Sertifioitu joukko ammattilaisiamme suunnittelee ja toteuttaa hankkeet vank-
kumattomalla ammattitaidolla. Tae HPE-teknologiaosaamiselle on kehittynyt pitkästä yhteistyöstä 
HPE:n kanssa, josta todisteena ovat lukuisat korkeimman tason sertifikaatit.

Jatkuvat palvelut
Atean jatkuvissa palveluissa haluamme tarjota asiakkaillemme nykyaikaisen ja modernin tavan 
ylläpitää ja kehittää yrityksen it-infrastruktuuria, ratkaisuja sekä palveluita. Atean jatkuvat palvelut 
perustuvat infrastruktuurien ylläpitoon sekä jatkuvaan ja ketterään kehitykseen. Jatkuvilla palveluilla 
varmistamme, että IT-infran eri osa-alueet, ratkaisut ja palvelut ovat ajantasaisia, tehokkaita ja mitoi-
tettu vastaamaan oman yrityksesi tarpeita. Atea on asiakkailleen kehittävä palvelukumppani.

Jatkuvien palveluidemme avulla

•	voit	saavuttaa	merkittäviä	kustannussäästöjä
•	ohjaat	omia	resurssejasi	tuottavampaan	käyttöön
•	hyödynnät	Atean	erityisosaamista	IT-infran	kaikilla	osa-alueilla
•	hyödynnät	Atean	konsultoivaa	ja	palveluja	kehittävää	toimintamallia
•	otat	kehittävät	palvelumallit	osaksi	omaa	toimintasi

Tässä esitteessä mainitut HPE:n palvelut ovat saatavissa myös Atean kautta.

Atea Finland Oy   

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa   

puh. 010 613 611 

info@atea.fi   www.atea.fi

mailto:info@atea.fi
https://www.atea.fi/

