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Erilaisten laitteiden etäohjaus on
mahdollista 5G-yhteyden avulla

Loppuvuonna 2021 Elisa, Forum Virium,
Vertical Hobby ja Fyma kokeilivat
liikenteenlaskentaa tekoälysovelluksella
ja 5G-yhteydellä ilmasta käsin. Tutustu 5G-
yhteyden mahdollistamaan etäohjaukseen ja
sillä saavutettaviin etuihin.
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Digitaalisaation avulla
vastuullisemmaksi

Lue kuinka rakennuskonserni Jatke on
hyötynyt työntekijöidensä laitteiden
digitalisaatiosta lisäten samalla työn
tehokkuutta, laatua sekä turvallisuutta.

LUE LISÄÄ

Laitevalinnat apuna päästöjen
vähentämisessä

Elisa auttaa yhdessä laitetoimittaja Lenovon
kanssa asiakkaitaan vähentämään ICT-
hankintojensa hiilijalanjälkeä. Myös laitteiden
elinkaaren aikaiset päästöt on nyt
mahdollista kompensoida. Tutustu Elisan
matkaan kohti nollapäästöjä yhden
merkittävän välietapin avulla.

LUE LISÄÄ

Käytöstä poistuneet puhelimet
uusien tuotteiden raaka-aineeksi

Lojuuko yrityksesi tiloissa vanhoja
puhelimia ja et oikein tiedä mitä tekisit niiden
kanssa? Elisa auttaa sinua kierrättämään
puhelimet turvallisesti ja helposti. Tutustu
maksuttomaan Luurit looppiin -
palveluun, ja tilaa kätevä palautuslaatikko
verkkosivuiltamme tai tuo puhelimet
lähimpään Elisan myymälään.

LUE LISÄÄ

Elisa ei laskuta puheluista
Ukrainaan tai roaming-käytöstä
Ukrainassa

Elisan matkapuhelinliittymistä Ukrainaan
soitetut puhelut ja lähetetyt tekstiviestit ovat
maksuttomia 24.2. alkaen. Myös roaming-
käyttö Ukrainassa on maksutonta. Roaming-
käyttö koskee datakäyttöä, puheluita ja
tekstiviestejä. Maksuttomuus on voimassa
31.3.2022 saakka.

LUE LISÄÄ

Kansainvälisen turvallisuustilanteen
kiristyminen lisää kyberuhan
mahdollisuutta

Turvallisten yhteyksien ja
kyberturvallisuuden varmistaminen on
keskeinen osa perustehtäväämme. Lue
koostamamme lista tärkeimmistä
varautumiskeinoista kyberturvallisuuden
lisäämiseksi yrityksessäsi tai
organisaatiossasi.

Tule myymälään  Osta verkosta

Tilaa soittamalla
0800 04411  Ota yhteyttä

Jos viesti ei näy oikein avaa selaimessa ›

Tapaamme jälleen mielellämme asiakkaitamme kasvokkain.
Tervetuloa esimerkiksi tutustumaan 5G Showroomiimme Pasilaan!

Yhteiskunnan avautuessa Covid-tilanteen muuttumisen myötä, tapaamme jälleen mielellämme
asiakkaitamme myös kasvokkain terveysturvallisuus huomioon ottaen. Elisan 5G Showroomissa
voit tutustua erilaisia toimialoja hyödyttäviin 5G-teknologioihin. Esittelemme yrityksesi kannalta
kiinnostavimmat ratkaisut ja keskustelemme kanssasi erilaisista vaihtoehdoista - kasvokkain tai

etänä. Tutustu 5G Showroomiimme ja jätä yhteydenottopyyntö ajan varaamiseksi.
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