
7 KOHDAN MUISTILISTA
PILVIKONESALIN OSTAJALLE



SINULLE, PILVIKONESALIN
HANKINTAA HARKITSEVA
Siirryttäessä omasta tai kumppanin ylläpitämästä konesalista pilvi-infraan täytyy huomioida 
monta asiaa, eikä kaikki ole vain tekniikkaa. Kokosimme avuksesi 7 kohdan listan, jonka avulla 
teet onnistuneen hankinnan ja hypyn pilvi-aikakauteen.

Pohdi, siirrytkö pilveen kokonaan vai osittain.
Tarvitsetko vain konesalikapasiteettia pilvestä vai myös palveluita, kuten tunnistautumi-
seen, tietoturvaan, etäyhteyksiin tai tietovarastoihin liittyviä ratkaisuja? Siirrytkö pilveen 
kokonaan, vai onko valintasi hybridimalli, jossa pilveen siirretään vain osa palvelimista?

Selvitä, onko pilvialustan toimittaja vakaa ja panostaa palveluiden kehitykseen.
Varmista, että pilvialustan toimittaja on vakaa ja voit luottaa toiminnan jatkuvuuteen. 
Selvitä myös, panostaako toimittaja tuotekehitykseen, jotta mahdolliset vikatilanteet 
ratkaistaan ripeästi ja palvelu vastaa tarpeisiisi tulevaisuudessakin.

Tarkista, että pilvialustan toimittajalla on tarvittavat sertifikaatit osoituksena
toimintavarmuudesta.
Pilvipalvelualustoille myönnetyt tietoturvasertifioinnit ja tunnustukset kertovat 
puolueettomasti niiden toiminnan tasosta. Esimerkki sertifiointien listauksesta löytyy 
Microsoftilta: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx.

Mieti, millaisen kokonaisuuden tulet tarvitsemaan ja vertaa kokonaiskustannuksia.
Mieti yrityksesi tarpeita pitkäjänteisesti: mitä pilvikomponenttia tai -palvelua tullaan 
seuraavaksi tarvitsemaan? Vertaa virtuaalikoneiden ja palvelimien kokonaishintaa.

Varmista, että kumppani ymmärtää tarpeesi myös liiketoiminnan näkökulmasta.
IT:n tehtävä on palvella liiketoimintaa. Valitse siis kumppani, joka osaa arvioida kriittisesti, 
mitä pilveen kannattaa viedä ja miten ratkaisut toteuttaa. Tämä helpottaa myös keskuste-
lua yrityksesi liiketoimintajohdon kanssa.

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx


Valitse käyttöönottoon ja ylläpitoon kumppani, joka vastaa yrityksesi tarpeisiin.
Hyvä kumppani on ammattitaitoinen ja joustava. Kumppani osaa hahmottaa tarpee-
si, palvella haluamallasi kielellä, rakentaa kerrasta toimivan toteutuksen ja suunnitella 
migraation eli siirtymän pilveen. 

Kysy, millaisia palveluita kumppani voi tarjota yrityksellesi, kun olet jo pilvessä.
Pilveen siirtymisen jälkeen tulet tarvitsemaan myös koulutus-, ylläpito- ja kehityspalvelui-
ta. Selvitä, saatko nämä palvelut käyttöönottokumppaniltasi. Vaadi jälleen joustavuutta: 
palveluiden saatavuuden ja laskutuksen on oltava yrityksellesi sopivat.

OSAATKO VASTATA
KYSYMYKSIIN?

Mielessäsi on selkeä suunnitelma
tarpeisiisi sopivasta pilviratkaisusta? Hienoa!

Oliko osa kysymyksistä kinkkisiä?
Ei hätää, autamme löytämään vastaukset

ja juuri sinun yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Pyydä tarjous pilviratkaisusta

Ota yhteys pilviasiantuntijaamme

https://onrego.fi/tarjouspyynto/
https://onrego.fi/yhteys/


Kiihdytämme pilveen menoa!

myynti@onrego.fi
020 7191 430

Uskalla uudistaa ja ota yhteyttä!

https://onrego.fi/palvelut/pilvitransformaatio/

