
4

Tuholaisyritys hoitaa 
asiat ketterämmin 
Huoltomiehellä
Tuholaistorjuntayritys Nopest pyö -
ritti tilauksia ja raportteja aiem -
min Excelin, Wordin ja sähköpostin 
kautta. Nykyisin homma käy kette -
rämmin Storage IT:n EASY Huolto -
miehen mobiilikäytön ja dokument -

Viittä vaille valmis nettiraportoin -
tisysteemi helpottaa työtä entises -
tään. 

M-FILES JA EASY  Huoltomies ovat 
jokapäiväisenä, reaaliaikaisena 
apuna Nopestin kenttätyössä ja ra -
portoinnissa. 

– Yrityksen toimintaa ohjaavat 
tilaukset: kun jostain löytyy tuho -
laisia, lähdemme hävittämään ne. 
Silloin perustetaan työ M-Filesiin, 
josta se kirjautuu ja päivittyy suo -
raan Huoltomieheen, joka löytyy 
työntekijöiltä kännykästä, Nopestin 
Petri Metsälä  kertoo. 

EASY Huoltomies ohjaa teknikon 
työpäivän kulkua työn alusta sen 
valmiiksi kuittaamiseen. Myös asi -

akas saa raporttinsa reaaliajassa.
– Kaikki päivittyy reaaliajassa ja 

systeemi on helppo, yksinkertainen 
ja toimiva, hän kehuu. 

METSÄLÄN MUKAAN asiakaskunta 
vaatii yhteistyökumppaniltaan pal -
jon ja tähän vastaa pian käyttöön 

otettava, juuri Nopestille räätälöity 
nettiportaalisysteemi, jonne asia -
kas pääsee kirjautumaan ja näke -
mään kaikki raporttinsa kerralla.

– Uusi systeemi mahdollistaa 
meille myös sen, että voimme val -
jastaa aiemmin käytössä olleet oh -
jelmat, kuten Wordin, paremmin 
markkinoinnin käyttöön, Metsälä 
lisää. 

Ransomware eli kiristysohjelma voi 
kryptata eli lukita koneen tiedostot 
ja vaatia lunnaita niiden avaamiseksi. 
Storage IT:n varmuuskopiointiratkaisu 
EASY Varma on kaikkien tiedostojen 
turvana jatkuvasti – myös tällaisissa 
hankalissa tilanteissa.

Kiristäjälle ei kannata missään ti -
lanteessa lähteä maksamaan - se ei 
takaa tiedostojen saamista takaisin. 
Tärkeämpää on, että kaikista tiedos -
toista löytyvät varmuuskopiot tur -
vallisesta paikasta. Backup-palvelun 
avulla tärkeät tiedostot säilyvät tur -
vassa ja ovat helposti löydettävissä 
varmuuskopioina, eikä haittaohjelma 
voi päästä niihin käsiksi.

– Ransomware-tilanteita on tullut 
muutamia vastaan vuosien varrella. 
Toivoisin, että kaikilla olisi varmuus -
kopiot kunnossa, eikä kukaan ryhtyisi 
maksamaan, Storage IT:n Antti Kuok -
kanen  opastaa.

EASY VARMA varmuuskopioi tiedos -
tot koneelta tai palvelimelta auto -
maattisesti kerran päivässä. Valvon -
tajärjestelmä valvoo varmuuskopioin -
teja ja hälyttää vikatilanteissa.

– Varma palvelee asiakkaan erilai -
sia tarpeita läppärillä, pöytäkoneella, 
palvelimella tai missä tahansa, missä 
on yhteistä dataa. Ratkaisut raken -
netaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi, 
Kuokkanen kertoo. 

Ransomware 
taklataan oikein 
toteutetulla 
varmuus-  
kopioinnilla

Asiakas saa  

raporttinsa reaaliajassa.


