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Päätelaitteiden hankintaopas

Päätelaitteiden elinkaaren hallinta voi olla monimutkaista  
ja kallista. Tarve leikata kustannuksia ja keskittyä liike- 
toimintatavoitteisiin kasvaa koko ajan.

Yritysten toteuttaessa tietoon perustuvia strategioitaan 
kannattaa muistaa, että henkilökohtainen tietokone on 
edelleen se kaikkein tuottavin työkalu – toimialasta  
riippumatta. 

Perehtyminen käyttäjien  
arkeen auttaa ymmärtämään, 
mitä ominaisuuksia työntekijä 
päätelaitteeltaan tarvitsee. 

Nykypäivän IT-yksiköiden tehtävänä on vastata digitalisoituvan liiketoimintaympäristön tarpeisiin ja tehdä 
se hyödyntämällä nykyisiä resursseja tehokkaasti. IT-hallinnon rooli on valita käyttäjille parhaiten soveltuvat 
päätelaitteet ja ohjata päätelaitteiden tehokkaassa käytössä elinkaaren kaikissa vaiheissa.  

Kun tiedät, miten ihmiset työskentelevät, pystyt valitsemaan eri käyttäjäryhmille parhaiten soveltuvat 
päätelaitteet.

Tässä muutamia vinkkejä tuottavuutta, tietoturvaa ja erityyppisiä käyttäjiä ajatellen. Kerromme, mitä  
kannattaa ottaa huomioon päätelaitteita hankittaessa ja mitä hyötyjä päätelaitteiden elämänkaaren  
hallinta tuo tullessaan. 

Perehtyminen käyttäjien arkeen auttaa ymmärtämään, mitä ominaisuuksia työntekijä päätelaitteeltaan 
tarvitsee. Panostamalla moderneihin loppukäyttäjäratkaisuihin parannat työntekijöiden tuottavuutta ja 
liiketoiminnan kehitysnäkymiä. 

Yrityksen työntekijät voidaan jakaa viiteen ryhmään:

Työpöytäkeskeiset 
Työskentelevät yli 50 % ajastaan oman työpöytänsä ääressä

 Pääasiallinen työkone  
Käyttötarpeen mukaan kannettava tai pöytäkone

Tarpeet
Tarvitsee oman työpisteen toimistossa. Siisti työpiste, vähän johtoja pienenevissä työpisteissä
Työskentelymukavuus ergonomisesta työpisteestä ja tuottavuus useammalla näytöllä

Etätyöntekijät
Tekevät töitä säännöllisesti yli 30 tuntia viikossa muualla kuin työpaikalla, yleensä kotona

Pääasiallinen työkone  
Käyttötarpeen mukaan kannettava tai pöytäkone

Tarpeet
Toimivat yhteydet
Mahdollisuus verkkokokouksiin
Helppo pääsy sovelluksiin ja tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttökokemus)



Liikkuvat ammattilaiset
Tekevät töitä yli puolet ajastaan toimiston ulkopuolella 

Pääasiallinen työkone  
Käyttötarpeen mukaan kannettava tai 2-in-1-laite

Tarpeet
Kevyempi laite ja monipuoliset käyttömahdollisuudet

2-in-1-laitteella yhdistät tabletin ja kannettavan
Tarpeelliset lisävarusteet
Monipuoliset yhteydet
Helppo pääsy sovelluksiin ja tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttökokemus)
Tuottavuuden takaava teho

Käytävien sankarit 
Tekevät töitä yli puolet ajastaan kokoushuoneissa 

Pääasiallinen työkone  
Kannettava tietokone tai 2-in-1-laite
35 % käyttää kannettavan tietokoneensa kanssa  
telakointiasemaa

Tarpeet
Kevyempi laite
Esitystekniikan hyödyntäminen vaivattomasti
Parempi teho 
Parempi ergonomia (helppo liitettävyys telakkaan/näyttöön ja hiireen)

Erikoistuneet käyttäjät 
Tekevät töitä vaativien ohjelmistojen tai olosuhteiden parissa

Pääasiallinen työkone  
Ei määriteltävissä – työ ja ympäristö huomioiden tilanne voi olla mikä tahansa seuraavista:
Tehokkain tarpeeseen mukautettava tehotyöasema
Kestävin kenttävahvistettu kannettava ja tabletti
Teollinen tietokone

Tarpeet
Ohjelmistojen asettamat vaatimukset määrittävät laitteiston (sertifioinnit)
Grafiikka- ja laskentaintensiiviset sovellukset
Parempi ergonomia ja liitettävyys telakkaan/näyttöön ja hiireen
Haasteelliset työskentelyolosuhteet (varastot, poikkeusolosuhteet, ulkokäyttö 
ja ajoneuvot)
Tehtäväkohtaiset vaatimukset

35 %
käyttää kannettavien
tietokoneidensa kanssa
telekointiasemia
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Datakeskeinen tietoturva - Tietoturva on kriittinen 
kaikille yrityksille, mutta päätelaitteiden tietoturvan 
huono toteutus voi haitata käyttäjien tuottavuutta. 
PC-käyttäjien on välttämätöntä suojata käytössä  
– myös mobiilisti – olevat tiedot datan salauksella,  
käyttöoikeuksien hallinnalla ja edistyneellä tietoturva- 
uhkien torjunnalla. Toteutuksen tulisi olla käyttäjä- 
ystävällinen eikä se saisi estää käyttäjien mahdolli- 
suuksia saada tietoja käyttöön tarpeen mukaan,  
myös mobiililaitteista.

Dell-päätelaiteturva

Luotetut laitteet mahdollistavat luotettavan datan

SafeID 
Turvaa laitteistosi haittaohjelmistojen hyökkäyksiltä Dellin ainutlaatuisella rautapohjaisella tietoturva- 
piirillä. Piirin tallentaessa käyttäjien tunnistautumistiedon se säilyy ohjelmistosta eriytettynä ja  
hyökkääjien tavoittamattomissa.

SafeBIOS 
Varmista organisaatiosi turvallisuus hiljaisia hyökkäyksiä vastaan. Dell SafeBIOS -ratkaisu varmistaa 
laitteiston eheyden toimialueen ulkopuolisesta luotetusta lähteestä. Saat tiedon ja eristät sekä palautat 
vaarantuneet laitteistot nopeasti.

SafeData 
Mahdollista käyttäjien turvallinen yhteistyö missä ja millä tavalla tahansa suojaamalla luottamuksellinen 
tieto laitteistojen, ohjelmistojen ja pilvipalvelujen välillä. 

SafeGuard and Response 
Dell SafeGuard and Response -tuoteperhe on toteutettu VMware Carbon Black ja Secureworks   
-yhteistyöllä, ja se tarjoaa kattavan lähestymisen päätelaiteturvaan. Keinoälyyn ja koneoppimiseen  
pohjautuva ratkaisu havaitsee ja estää päälaitteisiin kohdistuvat hyökkäykset proaktiivisesti (EDR).  
Tietoturva-asiantuntijamme auttavat uhkien kiinniotossa ja paikkauksessa päätelaitteen, verkon ja  
pilven välillä (TDR).  Ratkaisulla saat mielenrauhan, kun uhat eivät hidasta liiketoimintaasi.

EDR = Endpoint Detect & Response

TDR = Threat Detect & Response

50 % 
tietotyöläisistä on sitä 
mieltä, että tietoturva- 
käytännöt vähentävät 
tuottavuutta.

Forrester Consulting -tutkimuksen mukaan 50 % tietotekniikka-alan työntekijöistä sanoo, että tietoturva- 
rajoitukset ja käytännöt tekevät heistä vähemmän tuottavia, ja 41 % sanoo, että he toisinaan kiertävät 
yrityksen turvallisuuskäytäntöjä.(2)

Työntekijöiden taipumus tehdä asioita itse (ns ”varjo-IT”) johtaa siihen, että he työskentelevät myös 
omilla, henkilökohtaisilla laitteillaan. Tällaisessa tapauksessa valvonnan hyödyt etenkin järjestelmän- 
hallinnan suhteen eivät realisoidu ja käyttäjien laitehallinnan kokonaismenot todennäköisesti kasvavat 
(vaikka kustannukset eivät välttämättä näy välittömästi IT:n budjetissa). Kuuntelemalla tarkkaan käyttäjiä 
ja keskittymällä liiketoiminnan tuloksiin IT-johtajat voivat välttää tämäntyyppisen käytöksen.



Forrester Consultingin mukaan digitaalisia muutoksia 
edistävät teknologiaostot (55%) parantavat todennä-
köisemmin työntekijöiden pysyvyyttä kuin pelkästään 
kontrollia tukevat ostot (49%).(5) Työntekijät tuntevat 
olevansa arvostettuja ja tuottavia - ja vähemmän toden- 
näköisesti lähtevät - kun IT hallitsee päätelaitteiden  
elinkaarta tavalla, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden 
olla tuottavia ja innovatiivisia.

Forrester Research -raportin mukaan: ”Jos autat työn- 
tekijöitä parantamaan oman työnsä tehoa tekniikan  

81 % 
Yrityksillä, joiden työn- 
tekijät ovat tyytyväisempiä, 
on parempi asiakastyyty- 
väisyys ja puolet pienempi 
henkilöstön vaihtuvuus
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Muutoksen takana monimuotoiset teknologiat

Päätelaitteiden elinkaaren hallintaan liittyvässä digitaalisen muutoksen edistämisessä on monia puolia. 
Kun keskitytään teknologiaratkaisujen hyötyihin liiketoiminnalle, IT-johdon tulisi ottaa arvioon mukaan 
kehittyneen tekniikan mahdollistama työvoiman tuottavuus ja innovaatio. Esimerkkejä tekniikan vaiku-
tuksesta työtehoon:

Useampi näyttö tai yksi erityisleveä kaareva - Tuottavimmat työntekijät käyttävät useita sovelluksia 
samanaikaisesti. Tutkimukset osoittavat, että käyttäjät ovat viidenneksen tuottavampia työpisteissä, 
joissa hyödynnetään vähintään kahta näyttöä.(6) Kaksi näyttöä antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkas-
tella enemmän tietoa ja liikkua helposti sovellusten välillä ilman, että näytön sekavuus tai liiallinen vaaka- 
suuntainen vieritys haittaisi työtä.

Dell Latitude 2-in-1 -laitteet - Kannettavan suorituskyky ja tabletin monipuolisuus. Hyödy täysi- 
mittaisen ja laadukkaan näppäimistön lisäksi kosketus- ja kynäkäytöstä tai aseta ruutu pystyasentoon  
dokumenttien sujuvaa selausta varten. Liikkuvat käyttäjät lisäävät tuottavuuttaan 13 %, kun käytetään 
2-in-1-laitteita(7) normaalin kannettavan sijaan.

Latitude Rugged -kannettavat ja tabletti - Kenttätyöntekijät voivat työskennellä paikoissa, joissa on 
tärinää tai äärimmäisiä lämpötiloja ja vaihtelevaa säätä. Laitteet on suojattu hiekalta, pölyltä ja nesteiltä 
ja ne täyttävät sotilaskäytön standardit.

Dell Client Command Suite - Työasemajärjestelmien hallinta helpottuu useasta työkalusta koostuvalla 
maksuttomalla lisäpaketilla. Hoida etävalvonta, konfiguraatiot, käyttöönotto, päivitykset, virrankäytön 
optimointi ja sulauta tarvittaessa työkalut olemassaolevaan Microsoft System Centeriin (Microsoft 
SCCM) tai VMware Workspace ONE:een.

VMware Workspace ONE  - Uskomme että työtä pitäisi pystyä tekemään haluamastaan paikasta ja 
haluamallaan laitteella (tietokone, mobiililaitteet). Workspace ONE on päätepisteiden hallinta-alusta,  
joka tarjoaa identiteetin hallintaa ja sovellusten toimittamista, jotta käyttäjät voivat käyttää resurssejaan 
ja sovelluksiaan mistä tahansa laitteesta samankaltaisella käyttökokemuksella.

avulla, he ovat tyytyväisempiä.” Samaisen raportin mukaan tyytyväisempien työntekijöiden yrityksillä on 
myös 81 % korkeampi asiakastyytyväisyys ja puolet pienempi henkilöstön vaihtuvuus verrattuna muihin 
yrityksiin.(8)


