
Decens Oy ja Symantec

Me edustamme kahta virallista organisaatiota, 

joiden tehtävä on valvoa verkkonne 

ulkopuolista elämää ja halutessanne myös 

oman verkkonne sisäistä elämää.

Tässä on yksi tarina meistä …



Keitä me olemme

Ari Vorne

Decens Oy 
Turvallisuusjohtaja

Master of Security

Tietoturvakartoitukset, 
suunnittelu, vaatimusten 
mukaisuuden toteutus (Katakri, 

KanTa, ISO2700, PCI-DSS)

Automatisoitu vaatimusten 
mukaisuuden valvonta, 
salaus, vahva tunnistus, 
palvelinkovennus, 
tietoturvan valvonta

Petri Ala-Annala

Symantec Finland Senior 

Principal (Security)

CISA, CISM, CISSP-

ISSAP

Tuotetuki

turvallisuustuotteille:

SEP,CCS, CSP, VIP, 

SEE, SIM, ym.



Mitä me tarjoamme



Kuntahankinnat puitesopimus

Sisältö: Tietoturvaohjelmistot sekä palvelut

Sopimusaika: 2013-2017

Puitesopimuksen voivat ottaa käyttöön kaikki Kuntahankintojen asiakkaat

Yhteishankintaan mahdollisuus liittyä koko sopimuskauden ajan

Kuntahankintojen palvelumaksu 2 % sisältyy sopimushintoihin ja toimittaja tilittää 

palvelumaksun kuukausittain

Perustuotteet- ja palvelut

 PC- ja palvelinlaitteiden tietoturva

 Mobiililaitteiden tietoturva

 Sähköpostipalvelinten tietoturva

 Tuotteiden ja palveluiden käyttöönotto- ja tuki

 Asiantuntijatuki tietoturvan kehittämiseen

Lisätuotteet ja -palvelut

 Esimerkki lisätuotteesta tai -palveluista voi olla kovalevyn salaukseen, 

sähköpostiviestien salaukseen tai verkkoliikenteen tietoturvan hallintaan liittyvät 

ratkaisut. Mahdollisesti tulevat EU direktiivit tai lakiuudistukset velvoittavat asiakkaita 

uusiin tietoturvaan liittyviin hankintoihin, jotka voidaan tämän sopimuksen puitteissa 

hankkia.

Sopimukseen sitoutuneen asiakkaan on hankittava perustuotteet Decensiltä ja vasta tämän 

jälkeen oikeus hankkia lisätuotteita tämän sopimuksen puitteissa.



Työasemien ja palvelinten 

tietoturvapalvelu

Symantec Endpoint Protection - tunnistaa ja 

torjuu uudet uhat välittömästi

Alan johtavan ja nopeimman suojauksen 

tarjoava Symantec™ Endpoint Protection on 

markkinoiden ainut mainepohjainen 

suojausratkaisu, joka ottaa huomioon 

asiayhteyden.

Työasemien ja palvelinten tietoturvapalvelu 

Toimittajan palveluympäristö – ei 

lisäinvestointeja omaan ympäristöön tai sen 

ylläpitoon

Toimittajan asiantuntijat sertifioituneita osaajia 

– ei lisäinvestointeja oman henkilökunnan 

koulutukseen.

Valmiit prosessit ja toimintamallit 

käyttöönottoon – joustava siirtyminen olemassa 

olevasta ympäristöstä uuteen.



Sähköpostin tietoturvapalvelu

Palvelu suodattaa tehokkaasti haitallisen 

roskapostin, virukset ja haittaohjelmat tulevasta 

ja lähtevästä sähköpostiliikenteestä. 

Palvelu käyttää useita päällekkäisiä ja 

yhtäaikaisia menetelmiä roskapostin 

havainnoinnissa, jolloin se pystyy 

suodattamaan yli 99 % haitallisista viesteistä. 

Palvelu toimii viiveettömästi eikä hidasta 

sähköpostin kulkua. Palvelu päästää vain 

asiallisen sähköpostiliikenteen läpi ja tuo näin 

säästöä työaikaan vähentyneenä sähköpostin 

käsittelynä. 

Palvelu sisältää käyttäjäkohtaisen 

karanteenitoiminnon, josta käyttäjä voi itse 

käydä vapauttamassa viestit.



Kysymysten aika,

Kiitos mielenkiinnostanne

Lisää vastauksia Decens ja Symantec

osastolla 53

Tervetuloa!


