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LUE LISÄÄ

Meyerin telakoiden elinehto on
toimiva tietoliikenne
Meyerin Turun telakan tietoverkko päivittyi
kerralla älykkäämmäksi Elisan
asiantuntemuksella ja Ciscon teknologialla.
Seuraavana päivitetään Meyerin muiden
telakoiden tietoverkot.

LUE LISÄÄ

Elisa vei Valmetin tietoverkon 2030-
luvulle  

Elisa oli Valmetin pääkumppani, kun
yrityksen 150 toimipistettä käsittävä globaali
tietoverkko rakennettiin uusiksi. Moderni SD-
WAN -verkko on kivijalka, jonka päälle voi
rakentaa yrityksen toimintaa pitkälle
tulevaisuuteen. Fortinet toimi
edistyksellisenä Elisan
teknologiakumppanina toteutuksessa.

TUTUSTU PALVELUUN

Tutustu Elisan SD-WAN-ratkaisuun 

SD-WAN on virtuaalinen ja ohjelmoitava
verkko, joka muodostetaan fyysisten
tietoverkkojen yläpuolelle. Yritysverkko
pilvessä antaa entistä paremman
näkyvyyden siitä, mitä verkossa tapahtuu.
Elisalta saat käyttöösi visuaalisen
analytiikkaportaalin, josta seuraat helposti
verkkosi tapahtumia.

Jos viesti ei näy oikein avaa selaimessa ›

Uuden sukupolven SD-WAN-yritysverkko tuo joustavuutta ja parempaa
näkyvyyttä verkkoon 

Monet yritysten ICT-vaikuttajat ja päättäjät pohtivat, mikä toimipisteitä yhdistävä verkkopalvelu
tukisi yrityksen liiketoimintatarpeita nyt ja vielä yli seuraavan vuosikymmenen.  

Ohjelmoitavat verkot hyötyineen ovat olleet keskustelunaiheina jo muutaman vuoden ajan
koskien niiden hyödyntämistä niin toimipisteverkkojen kuin toimistoverkkojen toteuttamisessa.

 
Taustalla on yritysten halu ketterämpään ja joustavampaan – ja samalla turvallisempaan –

 liiketoimintaan ja asiointiin maantieteellisestä sijainnista ja päätelaitteesta riippumatta.
Verkkopalvelun tulee jatkossa täyttää yritysten alati lisääntyviä liiketoiminnallisia tarpeita ja kyetä

toteuttaa nopeita muutoksia.

Mitä asioita verkkopalvelua valittaessa kannattaa huomioida? Entä mikä on ohjelmoitavien
yritysverkkojen rooli valinnassa? Lue lisää aiheesta Elisan liiketoimintajohtaja Mika Railosalon

blogista.

TUTUSTU BLOGIIN

 

 

Ota yhteyttä lomakkeella

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyntiimme ja jätä yhteystietosi. 

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Mika Railosalo
Liiketoimintajohtaja

+358500706294
mika.railosalo@elisa.fi

Mika Kytövaara
GTM Manager

+358405623618
mika.kytovaara@elisa.fi

Lisätietoa Elisan yritysasiakkaiden ajankohtaisista asioista löydät
täältä.

Palvelemme sinua myös verkossa

Yritysten OmaElisassa voit tarkistaa PUK-koodin tai hoitaa liittymä- ja laskutusasioita silloin kun
se sinulle sopii. Yritysverkkokaupastamme voit tilata laitteet ja liittymät helposti.

Vikatilanteisiin löydät apua ja ohjeita tukisivustoltamme. Kannattaa myös tarkistaa
Elisan häiriökartta alueellisten häiriöiden varalta. Tietoa häiriöistä sekä muutos- ja huoltotöistä

löydät  täältä.
Verkkoapuri auttaa ratkaisemaan Elisan nettiyhteyksien, puheliittymien ja palveluiden

vikatilanteita. Lue lisää

Laajakaistakorjain on apunasi, kun kirjaudut Yritysten OmaElisaan ja valitset Palveluni ja
sieltä Nettiliittymät. Valitse vikaantunut liittymä listalta, paina "Ongelmia yhteydessä" ja

laajakaistakorjain käynnistyy.
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