Kaipaatko tehoa,
vapautta ja turvaa
hybridityöhön?
Chrome OS -laitteet tuovat tätä kaikkea.

Työssä yhdistyvät nyt luontevasti
perinteiset ja digitaaliset
kohtaamiset. Töitä tehdään paikasta,
verkosta ja laitteesta riippumatta
myös uudistuvissa tiloissa - eivätkä
kaikki tarvitse omaa PC:tä.
Chrome OS -yritysratkaisut tarjoavat
hybridimaailmaan nerokkaita
työkaluja ja laitteita.

Tämä opas kertoo, miksi Chrome OS kuuluu nyt
jokaisen modernia työntekoa ja innovatiivista
liiketoimintaa edistävän liiketoimintapäättäjän
agendalle. Se tuo selkeitä etuja!
•

Tarjoaa helpon pääsyn liiketoimintakriittiseen
tietoon.

•

Säästää kustannuksia.

•

Ottaa nopeasti käyttöön uusia laitteita ja työkaluja.

•

Suojaa dataa tehokkaasti - monikerroksittain.

Google Chrome OS on pilvinatiivi, helposti
käyttöönotettava ja hallittava käyttöjärjestelmä, joka
tarjoaa turvallisen ja nopean pääsyn pilvisovelluksiin.
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Chrome-laitteiden 4 käyttökohdetta
Chrome-ympäristöt soveltuvat erinomaisesti lukuisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjät kirjautuvat laitteelle omilla
tunnuksillaan, eli kaikki omat tiedot ovat turvassa pilvessä yhden tunnuksen takana.

Yritysten
asiakaspalvelutiimeille.

Hybridiympäristöihin tietoja asiantuntijatyötä tekeville.

Liikkuville työntekijöille ja
’etulinjan’ ammattilaisille.
•

•

Vakuutusyhtiöihin ja
pankkeihin.

•

Toimistolla, kotona ja asiakkailla
töitä tekeville ammattilaisille.

•

Terveydenhuollon ja
sosiaalialan ammattilaisille
mm. kotikäynneille.

•

Opiskelijoille ja opettajille
korkeakouluihin.

•

Yhteiskäyttötiloiksi
muuttuviin toimistoihin.
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Tuotantolaitoksissa, työmailla ja kentällä paljon töitä
tekeville ammattilaisille, kuten huolto- ja kunnossapidon
asentajille, sähkömiehille sekä
työpäälliköille.

Yhteiskäyttölaitteiksi
tai infonäytöiksi.
•

Julkisiin tiloihin mm.
hotelleihin, kirjastoihin,
museoihin ja ravintoloihin.

Mihin Chrome-laitteiden
erinomaisuus perustuu?
•

Johtavien laitevalmistajien edullisia ja helposti
ylläpidettäviä kannettavia tietokoneita ja erilaisia
laitemalleja täysiveriseen yrityskäyttöön – varustettu
Chrome OS:lla.

•

Soveltuvat pilvinatiiveihin ympäristöihin
yrityskäyttöön henkilökohtaisiksi työkoneiksi tai
tiimien jaettaviksi yhteiskäyttölaitteiksi.

•

Laitteissa voidaan hyödyntää myös virtualisointia
(VDI) ja käyttää Googlen yritystyökalujen lisäksi
Atean avulla myös Microsoftin M365-ohjelmistoja.

Mikä on pilvinatiivi
ympäristö? Kun suurin
osa yrityksen käyttämistä
palveluista on SaaS:ia.
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Miksi Chrome-laitteiden tietoturva
on huippuluokkaa?
•

Monikerroksista tietoturvaa datan, sovellusten, selaimen ja
käyttöjärjestelmän suojaamiseen.

•

Runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten sandboxing,
kaksivaiheinen tunnistautuminen, varoitukset haitallisista
sivustoista, jne.

•

Laitteiden tietoturvapäivitykset aina ajan tasalla.

•

Sisäänrakennettu virustorjunta takaa aina ajantasaista
turvallisuutta.

Tiesitkö, ettei kukaan ole
murtanut Chrome OS -käyttöjärjestelmää?
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Chrome OS - 3 kiistatonta hyötyä

Helppo käyttöönotto
ja hallinta
Laitteesi ja resurssisi pysyvät
tehokkaasti hallinnassa.

¹ESG, Quantifying the Value of Google Chromebooks, Whitepaper 2018

Kustannustehokkuus
Tehokkuus ja
tuottavuus

Saat euroillesi erinomaisen
vastineen - ROI 295 %!

Säästää työntekijöidesi aikaa
jopa 3 tuntia viikossa¹.
Työt eivät keskeydy mm.
ohjelmistopäivityksen vuoksi,
sillä päivitykset hoituvat
automaattisesti.
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Kuinka siirryt
Chrome-ympäristöön?
Atean palvelut tukevat yrityksesi Google-matkaa ja saavat
investointisi tuottamaan nopeammin. Googlen korkeimman
tason Premier -kumppanina kattavat palvelumme luovat
asiakkaalle merkittävää arvoa.

3 Tuki- ja ylläpitopalvelut

1 Kartoitus- ja
käyttöönottopalvelut
•

Kartoitamme tarpeesi nopeasti ja ketterästi.

•

Toimitamme yrityksesi ja työntekijöidesi
tarpeisiin soveltuvat Chromebookit.

•

Varmistamme, että laitteidesi käyttöönotto
sujuu joustavasti ja hallitusti.

2 Koulutus- ja
konsultointipalvelut
•

Koulutamme ja konsultoimme käyttäjiäsi.

•

Tarjoamme kehitysideoita, ja autamme
ympäristösi kehittämisessä.

•

Tuemme ja varmistamme jatkuvilla
palveluillamme, että Chromebookiesi
käyttö sujuu hallitusti ja tehokkaasti
koko elinkaaren ajan – käyttöönotosta
turvalliseen kierrätykseen.
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Kiinnostuitko?
Atean avulla
liikkeelle.
•

Atean ammattilaiset toteuttavat ympäristössäsi PoC:n
esimerkiksi 5 Chromebookilla 30 päivässä.

•

Testaamme laitteiden yhteensopivuuden yrityksesi itympäristöön sekä arvioimme laitteiden käytön sujuvuutta ja
niiden tuomia liiketoimintahyötyjä.

•

PoC voi olla pienimuotoinen tai hieman laajemmin
toteutettu pilotti.

Chrome OS -tuoteperhe kattaa Chromebookien lisäksi laajan
valikoiman yritysratkaisuja laitteiden ja sovellusten keskitettyyn
hallintaan sekä datan tehokkaan suojaamisen. Google Workspace
sekä digitaaliset kirjoitustaulut tarjoavat runsaasti edistyksellisiä
työkaluja työntekoon.

Mitä hyötyä Chrome OS
-yritysratkaisuista olisi teille?
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Ota yhteyttä
ja kysy lisää:
Mia Bergius
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Atea Finland
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