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LUE LISÄÄ

Elisan yritysliittymällä käytät
puhelinta huoletta kesän matkoilla

Roaming eli puhelimen käyttö ulkomailla on
helppoa, kun käytössäsi on Elisan
mobiililiittymä. EU- ja ETA -maissa puhut ja
tekstaat kotimaan hinnoilla ja voit käyttää
nettiä liittymäsi datarajan verran.
 
1.7.2022 alkaen suurimmalla osalla
liittymistä voi käyttää enemmän dataa EU- ja
ETA-maissa. Tarkista liittymäsi datan
käyttöraja helposti Yritysten OmaElisassa tai
hintatietoviestistä, jonka saa matkustaessa
ulkomailla. Kohtuullisen käytön rajan ylittävä
hinnoittelu maksaa jatkossa 2,00€/Gt
(aikaisemmin 2,50€/Gt).

TUTUSTU

PUK-koodi hukassa? OmaElisa on
apunasi kesälläkin

Yritysten OmaElisassa voit hoitaa liittymä- ja
laskutusasioita silloin kun se sinulle sopii.
Työntekijän OmaElisa on henkilöstöä varten.
Portaalissa työntekijät voivat seurata Elisan
mobiililiittymänsä käyttöä ja hakea
tarvittaessa PUK-koodin.

LUE LISÄÄ

5G vie Hiltin työkalut kaupaksi mistä
vain ja milloin vain

Työkaluja yritysasiakkaille myyvä Hilti päivitti
Elisan kanssa työpuhelimensa 5G-vauhtiin.
Nyt liikkuvan myyntiorganisaation työ
onnistuu sujuvasti kaikkialta Suomesta.

LUE LISÄÄ

5G poisti Raskoneen asiakkailta
odottelun
Suomen laajin raskaan kaluston ja
pakettiautojen huolto- ja
korjausketju Raskone hankki Elisan 5G-
yritysverkon korjaamoihinsa. Huolto sujuu
nyt nopeammin ja kiireinen asiakas kiittää.

LUE LISÄÄ

Yrityksen digitaalinen ilme on yhä
tärkeämpi käyntikortti
Digitaaliset työvälineet on yrityksissä
opittava näkemään strategisena työkaluna,
jotka parantavat työn tuottavuutta. Kun
työvälineet hankitaan erilaisten
käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan, ne
kasvattavat viihtyvyyttä työssä ja parantavat
työnantajamielikuvaa.

LATAA OPAS

Hybridityön tarkistuslista – lataa
maksuton opas

Jokaisen yrityksen on hyvä luoda omaan
liiketoimintaansa sopivin hybridityön malli.
Loimme Elisalla 34 kohdan tarkistuslistan
asioista, jotka kannattaa käydä läpi
suunnitellessa parasta mahdollista
hybridityön tekemisen tapaa.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Kutsu: Elisan ja Hoxhuntin
kyberturvawebinaari 15.6.2022

Elisa ja Hoxhunt järjestävät keskiviikkona
15.6. aamulla ja iltapäivällä
samansisältöisen webinaarin, jossa kuulet
alan asiantuntijoilta tämän hetken
keskeisistä kyberrikollisuuden menetelmistä.
Tervetuloa mukaan!

Osta
verkosta

 Ota
yhteyttä  Tilaa

soittamalla
0800 04411

Jos viesti ei näy oikein avaa selaimessa ›

Nopea 5G-yhteys tekee mökkikaudesta pitemmän

Kesämökki on lomailua varten, mutta silloin kun tietokonetta tarvitaan, yhteyden on toimittava.
Nopea 5G-yhteys tuo mökille teinit, työt ja vapauden hoitaa asiat juuri silloin, kun se mökkeilyn

keskelle sopii.

”Luotettavien ja nopeiden mobiiliyhteyksien ansiosta työt voi tehdä mökiltä ja pidentää näin
kesää molemmista päistä varsinaisen lomakauden ulkopuolelle”, sanoo Elisan yritysliittymien

Business Lead Minna Vatilo.

Elisa on laajentanut 5G-verkkoaan kesän mökkikautta varten lähes 30 paikkakunnalla. Listalta
löytyy tuttuja Suomen suosituimpia mökkipaikkakuntia, joissa netinkäyttö kasvaa kesäisin.

Lue lisää 5G-verkon laajennuksista täältä.

Varmista Elisan 5G-liittymien avulla yhteyksien toimivuus esimerkiksi mökillä tai
reissussa kesän aikana!
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Lue lisää Elisan yritysasiakkaiden ajankohtaisesta infosta.
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