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Business Insight Group Oy:n tuottama erikoisjulkaisu

Tyypillisesti tietomurto huomataan vasta
kuukausien päästä. ENTER Trust valvoo
tietoturvaa jatkuvasti ja reagoi heti.

Tietoturva ei tule koskaan valmiiksi
Huijaussivusto netissä ja väärennetty linkki sähköpostissa. Esimerkiksi näin haittaohjelma ui palomuurin ohi käyttäjän päätelaitteeseen. Aikaisemmin haittaohjelma
hyökkäsi yhden koneen kimppuun, nykyversiot saastuttavat kaikki mahdolliset laitteet.
Samaan aikaan etätyö on suositumpaa kuin koskaan, verkot ovat koetuksella. Mitä
asialle voi tehdä?
Teksti: Kati Keturi

Tietoturvan kivijalka on ennakoitavuus ja nopea reagointikyky. Ketterä turkulainen
asiantuntijayritys Enter SystemSolutions Oy ylläpitää asiakkai-

densa ICT-ympäristöjä, joita kehitetään ja valvotaan jatkuvasti.
– Tietoturvahan ei tule koskaan valmiiksi, aina löytyy uusia
haavoittuvuuksia. Kehitys on sik-

si jatkuvaa, kertoo Enterin tietoturva-arkkitehti Jani Suma.
Yksittäisen tietoturvaratkaisun
sijaan kannattaa Suman mukaan
panostaa kokonaisvaltaiseen nä-

kymään. Microsoft-pohjainen
ENTER Trust -tietoturvapalvelu
skaalautuu kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.
– Ratkaisussamme kaikki rajapinnat keskustelevat keskenään,
siiloissa toimiminen on historiaa.
ENTER Trust -mallissa analysoidaan ensin tavoitteet ja asiakkaan nykyinen tietoturvataso,
jonka jälkeen tehdään parannusehdotukset. Palvelun ja suojausten käyttöönotto tehdään aina
siten, ettei käyttäjien työnteko
keskeydy.
– Tämän jälkeen tietoturvasta
ottaa vastuun jatkuvan palvelun
tiimimme, joka seuraa, kehittää,
reagoi ennakoiden, tekee tarvittavia muutoksia ja tukee siten
asiakasorganisaatiota. Pystymme
aina ennakoimaan, mihin seuraavaksi tulee panostaa. Asiakas
voi siis huoletta keskittyä omaan
tekemiseensä luottaen siihen, että
tietoturva on hyvissä käsissä ja aina ajan tasalla.

www.enter.fi

KAIKKIEN AIKOJEN KOULUTUSTARJOUS
Nyt kaikki
99€ + alv!

Näiden koulutusten osallistumishinta
on ollut 590 euroa +alv / koulutus /
osallistuja

Saat koulutustallenteet materiaaleineen:
• Vaikuttava puhe ja esiintyminen
(5 tuntia, 31 minuuttia)
• Esimiesviestinnän tehopäivä
(4 tuntia 38 minuuttia)
• Myyntikoulutus aktiiviseen myyntiin
• Kehitä osaamistasi aineistojen avulla juuri
silloin, kun sinulle sopii.
• Pidä palavereita aineistojen avulla tiimillesi
vaikka vuosiksi
• Opi myymisen taito ja tuloksekas myyntityö.
• Opi paremmaksi esimieheksi
• Ylläpidä ja kehitä taitojasi
kustannustehokkaalla tavalla.
• Opi paremmaksi puhujaksi ja esiintyjäksi

Saat heti käyttöösi 9 kpl e-kirjoja (arvo satoja euroja)
E- kirjat voit ladata itsellesi pysyvään käyttöön!

Koulutukset myös avoimina tilaisuuksina
tai organisaatiokohtaisina koulutuksina.

Saat käyttöoikeuden vuodeksi kaikkeen sisältöön.

Pyydä tarjous!

Hanki käyttöoikeus nyt: www.myyntitaito.fi

Pauli Vuorio, puh 050 570 81 63
pauli.vuorio@powercompetence.fi

Kaikki palvelumme ja ilmoittautumiset avoimiin koulutuksiin: www.powercompetence.fi

