
Palvelu sopii kaikille asiakkaille, jotka etsivät osaavaa kumppania tuottamaan 
pilvipalveluiden hallintapalvelua. Asiakkaat, jotka ovat ottamassa ensim-
mäisiä askeleita pilvipalveluiden hyödyntämisessä pääsevät hyödyntämään 
lähtöhetkestä alkaen palveluiden hallinta- ja tukipalvelua. Palvelu sopii myös 
organisaatioille, jotka ovat hyödyntäneet pilvipalveluita jo pidemmän aikaa, 
mutta joiden palvelutuotanto on pirstaloitunut ja joilta puuttuu palveluiden 
hallintamalli.

• Tuotamme asiakkaillemme par-
haiden käytäntöjen mukaisesti 
toteutetun pilvialustan.

• Valvomme asiakkaiden palvelu-
tuotantoa 24/7.

• Turvaamme asiakkaiden palvelu-
tuotannon tietoturvan. 

• Arkkitehtimme korjaavat häiriö- 
tilanteet ja tekevät muutospyyn-
nöt sovittujen palveluaikojen 
mukaisesti. 

Palvelutuotannon organisointi julkisesta pilvestä tuotetuille palveluille vaatii resursseja ja erityis-
osaamista. Azure Managed Cloud on tuki- ja ylläpitopalvelu, joka palvelee julkisen pilven palvelu-
tuotantoasi 24/7. 

Palvelussa

Kustannushyödyt

• Palvelutuotannon pääoma-
kustannukset operationaali-
siksi kustannuksiksi.

• Läpinäkyvyys palveluiden 
hinnoittelurakenteeseen.

• Julkisen pilven uudet tekno-
logiat mahdollistavat kustan-
nussäästöt.

Laadukas palvelu

• Saat nopeaa apua ongelmatilan-
teissa ja koko organisaatiomme 
osaaminen on käytössäsi.

• Parhaiden käytäntöjen mukai-
sesti toteutettu pilvialusta.

Ketterä palvelutuotanto

• Liiketoimintaetua digitaali-
seen murrokseen sovellusmo-
dernisaatiota hyödyntämällä.

• Julkisen pilven palveluiden 
tiekartta. 

• Palveluiden skaalautuvuus 
käyttötarpeiden mukaisesti

Azure Managed Cloud
 
Täyden elinkaaren palvelu julkisen pilven 
palvelutuotannollesi.

Perusteellinen palvelutuo-
tannon suunnittelu mah-
dollistaa kustannussäästöt 
pilvestä ilman yllätyksiä. 

Palvelu sopii kaikille asiakkaille,  
jotka haluavat ulkoistaa pilvi-
hallinnan. Palvelumme kattavat 
tukipalvelut ja palveluiden 
hallinnan (Governance).

Julkisen pilven uudet tekno-
logiat toimivat katalyyttinä 
liiketoiminnan arvonluonnille.
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Palvelua koko elinkaaren ajan

Palveluiden hankintamalli

• Parhaan käytännön mukaisesti 
toteutetun pilvialustan laadun 
seuranta. 

• Palvelutuotannon laadun seuranta. 
• Digitaalisen tiekartan ylläpito,  

sekä asiakasympäristön kehitys- 
ehdotukset. 

Palvelutuotanto

• Yksi kontaktikanava kaikissa 
tilanteissa

• Häiriötilanteiden ratkaisu ja muu-
toshallinta

• Proaktiivinen valvonta, tietoturva 
ja varmistuspalvelut sisältyvät 
palveluun

Advania Asiakas
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Taktinen

Strateginen

Strateginen

• Asiakkuuden kokonaisvastuu
• Liiketoiminnalliset tavoitteet
• Arkkitehtuuriset valinnat
• Pilvistrategia

Palvelutuotannon hallinta

• Raportointi ja kvartaalipalaverit
• Cloud Governance
• Digitaalinen tiekartta ja kehitys- 

ehdotukset

Palvelutuotanto

• Häiriötilanteet ja muutoshallinta
• Näkyvyys palvelutuotantoon
• Toiminnan vaatimuksen  

mukaisuus
• Suojaus ja toipuminen

Miksi Advania?

• Autamme asiakkaitamme rakentamaan Azure-pohjaisia pilvipalveluita vuosien kokemuksella. 
• Suunnittelemme uuden suojatun pilviarkkitehtuurin ja toteutamme vaativat migraatioprojektit.  
• Turvaamme ympäristön toimivuuden Azure Managed Cloud –palvelutuotantomallilla 24/7 palveluajalla.
• Hyödynnämme palvelutuotannossamme Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure-viitekehystä 

sekä Secure DevOps-hallintamallia.  
• Palvelun laadun takaa Azure-sertifioidut asiantuntijamme. 

Autamme sinua pilvistrategian 
määrittämisessä, tarjoamme 
hallintokäytännöt ja turvaamme 
palvelutuotantosi  toimivuuden 
ensimmäisestä päivästä alkaen.


