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Ovatko ohjelmistosi aina käyttäjien saatavilla ja palvelevatko verkkosi 
käyttäjien todellisia tarpeita 24/7?       

Digitalisaatio ja mobilisaatio muokkaavat nyt vauhdilla tapaa sekä odotuksia 
verkossa toimivien palveluiden ja sovellusten jatkuvasta saatavuudesta sekä 
toimivuudesta. Käyttäjien ja liiketoimintojen vaatimukset kasvavat nopeasti.   
Dynaamisten verkkojen tärkeys kasvaa ja me kerromme miksi verkkojen ja 
ohjelmistojen käytettävyyteen kannattaa panostaa. Edut ovat kiistattomia, ja 
toteutuskin on helppoa ja halpaa! 

Miksi kutsuisit ammattilaisen paikalle vasta sitten kun verkossa on ongelmia?

Gartner ennustaa*: Maailmassa on vuonna 2020 
yli 20 miljardia verkkoon kytkettyä IoT-laitetta. 

Miten suojaat 
liiketoimintaasi ja 
verkkoasi digiajassa? 
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Oletko kuullut valituksia verkkojesi suorituskyvystä? Käyttäjien kielteinen palaute on 
välitön, mikäli tärkeiden palveluiden ja sovellusten käytettävyydessä ilmenee ver-
kosta johtuvia viiveitä tai katkoksia. Ongelmia voi aiheuttaa esimerkiksi runsas 
käyttäjämäärä.

Verkkoympäristöjen kartoitus, kuuluvuusalueiden mittarointi ja tukiasemien 
sijoittelu tehdään tyypillisesti ennen laitteiden toimitusta sekä toimituksen yh-
teydessä, eli verkon elinkaaren alussa. Verkkojen toimivuus on kuitenkin voinut 
heiketä ajan myötä mm. siksi, että käyttäjien, laitteiden ja sovellusten määrä on 
kasvanut. Syntyy tilanne, jossa mikään ei oikein toimi niin kuin pitäisi.

Harva tietää, miten verkon kautta käytettävät palvelut ja sovellukset, kuten 
toiminnanohjaus, asiakkuudenhallinta tai Skype- ja muut pikaviestimet oikeasti 
toimivat. Se onnistuu vain käyttäjäkokemuksen varmentamisella ja verkkojen 
toimivuuden jatkuvalla testauksella, joista onkin tulossa ’uusi normaali’. 

Miksi perinteinen
tietoturva ei yksin 
riitä?
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Aruba User Experience Insight -ratkaisu on uusi ja helppo tapa varmentaa toimiva 
loppukäyttäjäkokemus sekä paras mahdollinen verkontoimivuus.

Mahdollistaa jatkuvan 24/7 mittauksen ja monitoroinnin verkon 
toimivuudesta langattomassa verkossa ja Ethernet-ympäristössä.

Sisältää kaiken olennaisen yhdessä paketissa fiksusti 
mietittynä kokonaisuutena.

Testaa liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten 
käytettävyyttä proaktiivisesti.

Milloin ja missä sensorista on eritystä hyötyä? Sensorit soveltuvat pienille ja suu-
rille yrityksille. Se asennetaan käyttäjien tasolle esimerkiksi tilaan, jossa on paljon 
käyttäjiä, kuten toimistoihin, kahviloihin, kirjastoihin, kauppakeskuksiin, kouluihin, 
yliopistoihin tai terveyskeskuksiin.

Mikä on Aruba User 
Experience Insight?
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Sensori liitetään verkkoon ikään kuin yhtenä käyttäjänä. Sensorit keräävät tietoa 
verkon tilasta, verkon palveluiden toiminnasta sekä sisäisten ja ulkoisten sovel-
lusten saatavuudesta verkon käyttäjän näkökulmasta. Se raportoi verkon toimin-
nasta pilvipohjaiseen analytiikkanäkymään joko käyttäjän oman internet-liitty-
män kautta tai kokonaan ulkopuolisen LTE-verkon kautta. Verkon ylläpitäjä voi 
seurata näkymän kautta, miten hyvin verkko palvelee käyttäjiä sekä miten hyvin 
sovellukset toimivat. 

Tieto on saatavilla analytiikkanäkymässä 30 päivää, eli tietoja voidaan tarkas-
tella myös jälkikäteen. Se toimii myös eri verkkovalmistajien ympäristöissä! 

Miten sensori 
toimii? 
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Sensorin avulla liiketoimintayksiköitä ja käyttäjiä voidaan palvella yhä ketteräm-
min jatkuvan muutoksen keskellä! 

Mitä hyötyjä 
sensori tarjoaa?
Niitä on paljon!  

Tarjoaa nopean takaisinmaksu-
ajan! Yksinkertainen ja edullinen 
ratkaisu, joka on helppo asentaa.

Varmentaa parhaan loppukäyttä-
jäkokemuksen erilaisissa 
verkkoympäristöissä.

Vähentää verkonhallintaan 
liittyviä huoltokäyntejä - vapauttaa 
IT:n aikaa muuhun käyttöön.

Nopeuttaa verkon vikatilanteisiin 
ja muutostiloihin reagointia.

Säästää verkonhallinnan ja 
varmennuksen kustannuksia.

Tarjoaa automaattista ja 
monipuolista raportointia.

Testaa tärkeiden sovellusten 
käytettävyyttä proaktiivisesti.
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Tiedätkö miten verkkosi oikeasti toimivat? Suurin osa ei tiedä. Mikäli arvostat 
työympäristöäsi ja jos langattomat verkot ovat sinulle tärkeitä niin toimi näin:

Miten sinun 
kannattaisi toimia?  

1 Kartoita verkon ja ohjelmistojen käyttäjäkokemus,
ja tunnista kehityskohteet.

2
Valitse kumppani, jolla on tietoliikenne- ja 
sovellusosaamista ja kykyä kehittää verkkoympäristöäsi 
myös tulevaisuudessa.

3
Siirry tärkeiden verkkojesi jatkuvaan testaukseen ja 
uudista ympäristöäsi niin, että voit taata erinomaisen 
käyttökokemuksen langallisissa ja langattomissa verkoissa.   
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Atean ammattilaiset tarjoavat monipuolista osaamista verkkoteknologioista ja 
tietoliikenteestä. Kerromme minne sensori kannattaa sijoittaa ja miten se palve-
lee parhaalla tavalla käyttäjiesi tarpeita! Atea hyödyntää teknologiariippumatto-
mana toimijana markkinoiden parhaita verkkoratkaisuja. Atea on HPE Aruban 
kumppani, ja saat meiltä lisätietoja Aruba User Experience Insight -ratkaisusta! 
Voit hankkia sensorin palveluna tai projektina. 

Lisätietoja saat 
Atean ammattilaisilta

www.atea.fi
customercare@atea.fi
010 613 611




