
  
 

”Olemme tehneet yhdistettyihin viestintäratkaisuihin miljoonaluokan investoinnin, jonka tuotto 

on realisoitunut nopeasti.”    – Ilkka Salomaa, Lead Service Architect, Tieto Oyj 

 

Tieto päivitti yhdistettyjen viestintäratkaisujensa  

sähköpostijärjestelmän 
 

Viestintäratkaisujen toimivuus on kansainvälisen yrityksen toiminnassa avainasemassa.  

Microsoft® Exchange Server 2010:n käyttäjäkokemusta parantavat ominaisuudet ja 

järjestelmän toimintavarmuus saivat Tiedon kiinnostumaan uuden version käyttöönotosta. 

 

Tietotekniikan palveluja tuottavan ja useassa eri maassa toimivan Tiedon liiketoiminnassa 

yhteyksien on pelattava joustavasti niin 26 eri toimipisteessä työskentelevien noin 16 000 

työntekijän välillä kuin asiakkaisiinkin päin. Tiedolla yhdistetyt viestintäratkaisut ovatkin olleet 

käytössä vuodesta 2008. 

 

”Olemme tehneet yhdistettyihin viestintäratkaisuihin miljoonaluokan investoinnin, jonka tuotto 

on realisoitunut nopesti”, sanoo Tiedon Ilkka Salomaa. 

 

Tieto lähti mukaan Microsoftin Rapid Deployment -ohjelmaan päästääkseen nopeasti tilanteen 

tasalle uuden version mahdollisuuksista. Tavoitteena oli parantaa olemassa olevia yhdistettyjä 

viestintäratkaisuja hyödyntäen uuden version tarjoamaa viimeisintä saatavuusarkkitehtuuria, 

edistyneempiä viestintämahdollisuuksia sekä viestien edullisempaa arkistointia.  

 

”Sähköpostipalvelut ovat tietysti yksi keskeinen osa Exchange Server 2010:n sisältöä, mutta 

halusimme hyödyntää ominaisuuksia laajemmin. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. pikaviestintä, 

vastaajapalvelut, videoneuvottelut, ääniviestit ja tavoitettavuustiedot”, Salomaa kertoo.  

 

Käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkaampaa viestintää 

 

Uusi versio laajentaa olemassa olevien viestintäratkaisujen ominaisuuksia mahdollistaen 

tehokkaamman viestinnän työntekijöiden välillä.   

 

”Nyt työntekijämme saavat esimerkiksi ilmoituksen saapuvasta ääniviestistä, jonka jälkeen he 

voivat aloittaa keskustelun saman tien suoraan Outlookista. Kontaktihenkilön 

tavoitettavuustiedon näkemisen mahdollistava Office Communicatorin integraatio Outlookin 

clientiin on myös todella kätevä ja nopeuttaa ihmisten kommunikaatiota”, kuvailee Salomaa.  

 

Uuden ratkaisun etuihin kuuluu myös sen tarjoama pohjoismaisten kielten tuki. Tiedolla ollaan 

oltu tyytyväisiä myös etäkäytössä tärkeisiin uusiin ominaisuuksiin. 

 

”Olimme jo melkoisen tyytyväisiä Exchange Server 2007 tarjoamiin etäkäytön ominaisuuksiin, 

mutta nyt Outlook Web App ja Outlook Mobile toimivat aiempaakin saumattomammin. 

Conversation View -toiminnon avulla sähköposteja voi ryhmitellä otsikon tai lähettäjän 

perusteella, mikä nopeuttaa oikean viestin löytymistä. Sähköpostia voi tarvittaessa käyttää 

keskustelunomaisesti”, Salomaa sanoo.  

 



Uusiin toimintoihin kuuluu myös MailTips, joka tarkastaa ennen viestin lähettämistä 

mahdollisista perillemenoa hidastavista tekijöistä, kuten poissaolevasta vastaanottajasta. 

Nickname Cache puolestaan tarjoaa etäkäyttäjille listan viimeksi käytetyistä osoitteista, jolloin 

usein käytettyjen vastaanottajien sähköpostiosoitteita ei tarvitse muistaa ulkoa. 

 

Outlookin selainkäyttöliittymä Web App on myös aiempaa helppokäyttöisempi, sillä sen 

perusnäkymä vastaa nyt pidemmälle tietokoneeseen asennettua Outlook-ohjelmaa. Outlook 

Web App integroituu nyt myös Office Communications Serveriin ja tavoitettavuustiedot 

saadaan suoraan selainkäyttöliittymään. 

 

Tiedon kannalta tärkeimpiin etuihin kuuluu mahdollisuus saada matkustavat työkaverit 

vaivattomasti kiinni ajasta ja paikasta riippumatta.  

 

Toimintavarmuutta ja edullista arkistointia 

 

Tieto hyödyntää uuden version tarjoamaa sähköpostitiedostojen saatavuuden turvaavaa 

integroitua kopiointia ongelmatilanteiden varalle. Sähköpostiliikenteen saatavuus on turvattu 

database availability group (DAG) -järjestelmän avulla, jolloin sähköpostit ovat jatkuvasti 

palautettavissa useamman järjestelmäkeskuksen turvin.  Käytännössä siis viestit arkistoidaan 

useammalle tietokannalle vikasietoisuuden parantamiseksi. 

 

Uuden version myötä Tiedon työntekijöillä on tarvittaessa myös isommat postilaatikot 

viestiliikennettään varten. Suurtenkin sähköpostilaatikoiden rakentaminen on nyt 

kustannustehokasta, ja arkistointi on kiinteä osa uutta sähköpostijärjestelmää. Tarvittaessa 

sähköposti ratkaisuun voidaan myös kytkeä erillinen arkistointipalvelujärjestelmä. 

 

“Hyödynnämme uuden version tarjoamia edullisempia arkistointimahdollisuuksia. Monella 

käyttäjällä on tarve vakiota isommalle postilaatikolle, ja nyt sellaisen antaminen käyttöön on 

helppoa.  Ne työntekijät, jotka tarvitsevat isomman postilaatikon myös saavat sen. 

Selvitämme jatkuvasti tarpeitamme kehittääksemme arkistointimahdollisuuksiamme edelleen”, 

Salomaa sanoo. 

 

Pilotoinnista tuotantoon 

 

Microsoft Services –yksikön ja Tiedon omien asiantuntijoiden kanssa toteutetun onnistuneen 

pilotoinnin jälkeen Tiedolla on tarkoitus laajentaa Exchange Server 2010:n käyttö kaikille 

työntekijöille vuoden 2010 puoleen väliin mennessä. Tavoitteena on ottaa käyttöön Microsoft 

Outlook 2010 -asiakasohjelma heti kun se on saatavilla, jotta työntekijät pääsevät jälleen 

hyötymään ensimmäisten joukossa uusimmista viestintäratkaisuista.  

 

”Yhdistettyjen viestintäratkaisujen hyöty liiketoiminnalle on kiistaton, tämän tiedostavat niin 

organisaatioiden johto kuin IT-yksikötkin. Haluamme toimia heti, sillä näemme että näiden 

ratkaisujen varaan voi luottavaisin mielin rakentaa sähköisen viestinnän strategian pitkälle 

tulevaisuuteen”, toteaa Salomaa. 

 

Ratkaisuissa käytetyt Microsoft-tuotteet: 

- Microsoft Exchange Server 2010 

- Microsoft Outlook 2010  

- Microsoft Office Outlook Mobile 

- Microsoft Outlook Web App 



 

Tieto Oyj 

Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Noin 

16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä 

Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet 

alueisiin, joilla asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva 

asiakaskeskeisyys ja pohjoismainen asiantuntemus erottavat meidät kilpailijoistamme. 

www.tieto.com 
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