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1. ICT-LAITTEIDEN HALLINTA YRITYKSESSÄ

ICT-laitteiden hallinnan eri vaiheet työllistävät yrityksissä useita tahoja. Laitteen elinkaaren aikaisten 
suunniteltujen tehtävien lisäksi tunnistetaan usein piilokuluja, jotka aiheutuvat puutteellisista toiminta-
malleista. Esimerkiksi kollegat saattavat toimia laitteen käyttöönotossa lähitukena tai huolto- ja varalaite-
tilannetta joudutaan selvittämään useita tunteja. Kaikkiin tilanteisiin ei välttämättä ole valmista prosessia 
ja ratkaisua. Tällöin joudutaan soveltamaan. On myös toimenpiteitä, joita tehdään siitä syystä, että niin 
on aina tehty – ja koska parempaa vaihtoehtoa ei ole tiedossa.

HANKINTA
Laitevalintoihin ja mallivakiointiin liittyvä ominaisuuksien ja hintojen selvittäminen vie 
aikaa. Teknisten tietojen vertailu on haastavaa - vastaan tulee paljon uutta termistöä ja 
ominaisuuksia, jotka vaativat usein tarkempaa selvitystyötä. Eri valmistajien ominaisuu-
det eivät myöskään aina ole suoraan vertailukelpoisia, joten todellinen vertailu vaatii 
lisäselvitystä. Kun tämän lisäksi uusia laitemalleja ja niihin liittyviä ratkaisuja ilmestyy 
jatkuvasti, seuranta ja perehtyminen vievät huomattavasti asiantuntijatason aikaa. Myös 
varsinainen hankintatapahtuma voi kuormittaa huomattavasti. Ääritapauksissa laitteita 
hankitaan hajautetusti eri paikoista ja jopa käyttäjän oman harkinnan mukaisesti - työ-
ajalla.

KÄYTTÖÖNOTTO 
Laitteiden asentamisessa käyttövalmiiksi ja henkilökunnan opastamisessa laitteen käyt-
töönottoon ja varmuuskopiointiin käytetään paljon resursseja. Tukea pyydetään tyypilli-
sesti myös kollegoilta, jolloin yhden käyttöönoton hinta moninkertaistuu. Selkeän han-
kinta- ja käyttöönottoprosessin puuttuminen heijastuu myös tukitarpeen lisääntymiseen 
ja erilaisten laitekokoonpanojen määrään. Tämä kasvattaa vasteaikoja tukitilanteessa.



ICT-LAITTEIDEN ELINKAARIOPAS

6  

SOVELLUKSET
Ei riitä, että käyttäjä saa uuden laitteen työpöydälleen vaan laitteen käyttöönotto vaatii 
myös sovelluksia. Jos yritys hallinnoi ICT-laitteita itse, yrityksen tulee päättää tapa, jolla 
hoidetaan yrityssovellusten jakelu ja päivitys. Sovellukset voidaan hallinnoida keskitetys-
ti tai vaihtoehtoisesti asennetaan ja päivitetään käyttäjäkohtaisesti. Jos käyttäjän pitää 
itse ladata ja asentaa tarvittavat sovellukset, tulee miettiä ovatko ne saatavavilla yhdestä 
paikasta ja miten kauan sovellusten etsimiseen menee aikaa, mikäli sovellukset ovat 
monessa eri paikassa. Näiden lisäksi yrityksen tulee hoitaa maksullisten sovellusten 
hankinta kussakin tapauksessa.

HUOLTO JA VARALAITE 
Kun laite hajoaa, se vaatii huoltoa. Jos yritys hoitaa ICT-laitteiden hallinnan itse, tu-
lee sen päätettäväksi, miten huolto tilataan ja millaisissa tapauksissa laite kannattaa 
huoltaa eikä korvata sitä uudella. Eri laitetyypeillä on vaihtelevat huoltokäytännöt, joten 
ne tulee organisoida erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että osa laitteista korjataan paikan 
päällä, osa toimitetaan huoltoon ja osa vaihdetaan suoraan uuteen. Kaikissa tapauk-
sissa huolto tulee erikseen tilata ja kirjata. Kun toimipisteitä on useita, voi haasteeksi 
muodostua yhtäläisen huollon järjestäminen eri puolella Suomea. Yrityksen ulkopuolella 
tehtävän huoltotoimenpiteen ajaksi tilalle on saatava varalaite ja siihen organisaation 
määrittelemät käyttäjäasetukset. Kun laite palaa huollosta, tulee se jälleen ottaa käyt-
töön erikseen.

KÄYTTÄJÄTUKI
Yrityksen henkilökunnan kannalta käyttäjätuella on tärkeä rooli. Sen järjestäminen vaatii 
kuitenkin yritykseltä henkilöresursseja. Mitä useampi tukihenkilö resursoidaan ja mitä 
laajemmin käyttäjätukea on saatavilla, sen suurempi kuluerä yrityksen oman käyttäjätu-
en järjestäminen on. Työntekijämäärän kasvaessa tai vähentyessä vaikuttaa se suoraan 
myös tukiorganisaation vahvuuteen. Uuden henkilön kulu tulee aina heti täysimääräise-
nä ja perehdytys syö muiden työpanosta. Vaihtuvuus laitteissa ja ohjelmistopäivitykset 
vaativat myös jatkuvaa käyttäjätuen kouluttamista ja tietotaidon ylläpitämistä.



ICT-LAITTEIDEN ELINKAARIOPAS

8  

MIKSI HALLINTA 
KANNATTAA 
ULKOISTAA

2.

 
2. MIKSI HALLINTA KANNATTAA ULKOISTAA

ICT-laitteiden hallinnan ulkoistus kannattaa, sillä sen avulla koko yrityksen henkilöstö saadaan nou-
dattamaan samoja valmiiksi mietittyjä prosesseja. Henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy, kun laitteiden 
hankintaan, käyttöönottoon, tukeen, huoltoon ja vaihtamiseen liittyviin asioihin ei tarvitse käyttää yhtään 
ylimääräistä aikaa. Samalla tietoturva lisääntyy, kun sovittuja politiikkoja noudatetaan hallitusti.

ICT-laitteiden hallinta on rakennettu järkevästi ja jokainen prosessin vaihe on ennalta suunniteltu. Yrityk-
sellä on aina ajantasainen tilannekuva laitekannasta ja niissä käytettävistä palveluista riippumatta yrityk-
sen käyttämästä operaattorista tai laitealustasta. Kustannussäästöä syntyy laitteiden hankinta- ja hallinta-
prosesseja tehostamalla ja yksinkertaistamalla sekä yhdistämällä laitehallinta selkeäksi kokonaisuudeksi.

Ideaalitilanteessa laitteiden, lisätarvikkeiden ja palvelujen tilaaminen onnistuu helposti toimittajan yllä-
pitämästä portaalista. Laitteet ovat esiasennettuja käyttövalmiiksi yhdessä sovitun sisällön mukaisesti ja 
käyttövalmiit laitteet toimitetaan suoraan käyttäjälle. Sovellukset ovat saatavilla yrityskohtaisesta sovel-
luskaupasta tai ne hoidetaan suorajakeluna käyttäjien puhelimiin. Varalaiteet ovat esiasennettuja ja ne 
toimitetaan heti tarpeen vaatiessa suoraan käyttäjille. Laitevaihto on helppoa – uuden laitteen tilaaminen 
onnistuu laitteiden hallintaportaalista ja vanha laite kierrätetään tietoturvallisesti. 
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3. NÄIN RAKENNAT ELINKAARENHALLINNAN 

Toimivassa ICT-laitteiden elinkaarenhallinnassa uusien laitteiden ja palvelujen hankinta on helppoa ja 
asiakkaalla on käytössään ajantasainen laiterekisteri yrityksen käyttämistä ICT-laitteista. Lisäksi se sisältää 
kattavan loppukäyttäjätuen ja huoltologistiikka on kiinteä osa palvelua. Palvelu skaalautuu yrityksessä 
tapahtuvien henkilöstömuutosten mukaisesti ja kustannus on laitemääräkohtainen eli helposti budjetoita-
vissa. Laitteiden elinkaarta seurataan automaattisesti, joten laitteiden vaihto voidaan toteuttaa joustavasti 
sovitun aikajakson sisällä.

Laitteiden ja palvelujen hankintaprosessi
Ulkoistetussa laitehallinnassa tuotteet ja palvelut tilataan asiakkaan kanssa sovitusti esimerkiksi suoraan 
palveluntarjoajan hallintaportaalista tai asiakkaan omasta järjestelmästä rajapinnan kautta. 

Tilaajalla on käytössään erikseen sovittu vakioitu tuote- ja palvelukatalogi. Järjestelmässä jokaiselle tila-
tulle tuotteelle tulee käyttäjätieto, jolloin asiakkaalle syntyy automaattisesti ajan tasalla oleva palvelu- ja 
käyttöomaisuusrekisteri. Tilauksen yhteydessä on mahdollisuus tilata erikseen määriteltyjä lisäpalveluita 
kuten liittymän avaus tai liittymäkortin toimitus. Lisäksi tilauksen statusta voidaan seurata järjestelmässä.

Tehdyt tilaukset välittyvät suoraan palveluntarjoajan logistiikkaan, joka käsittelee ja välittää tilaukset 
keräykseen ja esiasennukseen. Tilaukset ja käyttäjille merkityt laitteet sekä tarvikkeet päivittyvät automaat-
tisesti hallintaportaalin laiterekisteriin ja ovat sen jälkeen nähtävissä käyttäjien tiedoissa sekä järjestelmän 
tuottamissa laiteraporteissa.
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Loppukäyttäjien tuki
Ulkoistuskumppanin hoitama loppukäyttäjätuki toimii käyttäjän tukena laitteiden ja niihin asennettujen 
yrityssovellusten käyttöön liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä. Tukikanavina toimivat sähköposti ja 
puhelinpalvelu. Asiakkaan tiloissa voi toimia myös palveluntarjoajan lähitukiresurssi.

Loppukäyttäjätuen tehtävät voivat olla joko häiriöhallintaa, jossa ratkaistaan laitteita koskevia vikati-
lanteita tai muutoshallintaa, jossa toteutetaan laitteisiin kohdistuvia normaalimuutoksia. Tyypillisesti 
käyttäjätuessa hoidetaan laitteiden käytön opastusta, häiriötilanteiden ratkaisua, huoltoon ohjausta ja 
varalaitetoimituksia. Lisäksi laitteiden konfiguraatiomuutokset, sovellusasennukset sekä uusien laitteiden 
käyttöönotto ja käytöstä poistaminen kuuluvat loppukäyttäjätuelle. Palveluntarjoaja huolehtii myös asiak-
kaan käytössä olevien kolmansien osapuolten sovellusten asennuksista ja poistoista sekä käynnistyksen 
opastamisesta. 

Laitehuolto
Järkevästi toteutetussa ICT-laitteiden hallinnan ulkoistuksessa huoltologistiikka on osa palvelua. Kun 
huoltologistiikka hoidetaan palveluntarjoajan toimesta, ei asiakastahon tarvitse huolehtia mahdollisista 
huoltokäytäntöjen muutoksista tai vaihtuvan laitemerkin huollon järjestelyistä. 

Työasemat huolletaan ensisijaisesti on-site -huoltona asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana. Asiakkaan 
ilmoittaessa työaseman viasta, palveluntarjoajan tukipalvelu on yhteydessä laitevalmistajan valtuutta-
maan huoltopalveluun, joka sopii asiakkaan kanssa huoltoajankohdan.

Mobiililaitteet toimitetaan huoltoon logistiikkakumppanin toimesta ennalta sovitun prosessin mukaisesti. 
Tukipalvelu kirjaa huoltolähetteen ja ohjeistaa käyttäjää huoltoon toimituksessa. Laitteet palaavat huollos-
ta esiasennuspisteeseen, josta palveluntarjoaja toimittaa ne valmiiksi asennettuna asiakkaalle. Samalla 
käyttäjä saa palautuspussin mahdolliselle varalaitteelle.



HALUATKO
TIETÄÄ LISÄÄ?

4.



ICT-LAITTEIDEN ELINKAARIOPAS

13  

4. HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? 

BLC tarjoaa kattavasti laadukkaita ICT-laitteiden elinkaarenhallintapalveluja. Elinkaaripalveluasiakkaillam-
me on aina ajantasainen tilannekuva laitekannasta ja niissä käytettävistä palveluista riippumatta käyte-
tystä laiteympäristöstä. Asiakas säästää kustannuksissa tehostamalla ja yksinkertaistamalla laitteiden 
hankinta- ja hallintaprosesseja ja yhdistämällä nämä yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Yrityksen laite-
kannan toiminta on keskitetysti ja tietoturvallisesti hallittua ja työntekijöillä on aina toimivat työkalut sekä 
tarvittavat sovellukset käytössään.

Huolehdimme asiakkaista ja varmistamme laadukkaan palvelutason seuraamalla palvelun laatua säännöl-
lisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Laitteiden hankinta palveluna varmistaa, että asiakkaan laitekanta pysyy 
ajan tasalla, päivitykset uusiin versioihin tapahtuvat suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä kustannukset 
jakautuvat tasaisesti koko laitteen käyttöajalle.



www.blc.fi


