
HYÖDYT 

 

Pilvipalveluiden konsultointi auttaa 
tunnistamaan yrityksen kannalta 
keskeisimmät osa-alueet, joiden avulla 
yritys voi saada kustannushyötyjä 
siirtymällä pilvipalveluiden käyttöön 
sekä virtaviivaistamaan IT-
arkkitehtuuriaan. 
 
CGI:n laaja toimialatietämys 
yhdistettynä pitkäaikaiseen 
kokemukseen ja tietotaitoon ovat 
käytettävissä pilvitaipaleen 
ensimetreiltä lähtien. Käytettävissä on 
globaali organisaatio, ja 
maailmanluokan referenssit. 
 
Osana Microsoft Cloud OS Network 
kumppanuutta, CGI tarjoaa moderneilla 
ratkaisuilla toteutettua hybridipilvi 
toiminnallisuutta Microsoftin Azuren 
kanssa. 
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Pilvipalvelukonsultointi 
Varmista pilvien kultareunukset 

T-infrastruktuurin on samaan aikaan oltava sekä tehokas, 
skaalautuva ja vikasietoinen, että tukea liiketoiminnan 
ketteryyttä ja kustannusten hallittavuutta. Pilvipalveluihin 

siirtyminen tarjoaa ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
CGI:n konsultointipalveluiden avulla löydät yrityksellesi 
sopivan julkisen-, yksityisen- tai hybridipilviratkaisun. 

PILVIPALVELUSTRATEGIAN LAADINTA 

CGI:n avulla varmistat, että yritykselläsi on selvä näkemys ja linjaukset 
pilvipalvelujen käyttöönotosta niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. 
Konsultointimme keskiössä on pilvipalvelun käyttöönoton linjausten ja 
kriteerien laadinta. Analyysissa huomioimme arkkitehtuurien pidemmän 
tähtäimen kehityssuunnitelmat sekä yhdenmukaisuuden organisaation 
strategioiden ja liiketoimintavaatimusten kanssa. 

JÄRJESTELMÄ- JA LIIKETOIMINTASOVELLUSKOHTAISET 
ANALYYSIT 

CGI:n asiantuntijat hyödyntävät alan parhaita käytäntöjä, prosesseja ja 
työvälineitä analysoinnissa. Automatisoiduilla tiedonkeruilla, vuosien 
saatossa kehitetyillä kartoituspohjilla, ja asiantuntijoidemme tietotaidolla ja 
kokemuksella varmistamme, että asiakkaidemme sovellusjärjestelmät ovat 
siirrettävissä pilvipalveluun. 

PILVITIETOTURVAN SUUNNITTELU 

Pilvipalveluiden kohdalla huolenaiheena ovat usein tietoturvakysymykset. 
Kuinka yritysverkko ja pilvipalvelu integroidaan tietoturvallisesti? Kuka 
yritysdatan omistaa? Sisällyttämällä tietoturvanäkökulmat jo pilvipalveluihin 
siirtymisen suunnitteluvaiheeseen varmistetaan, että tietoturva ei ole pilveen 
siirtymisen este vaan uuden liiketoiminnan mahdollistaja. Asiantuntijamme 
auttavat takaamaan, että yrityksesi tietopääoma liikkuu oikeissa käsissä ja 
on yrityksesi käytettävissä.  

SIIRRY PILVIPALVELUIHIN HALLITUSTI 

Ratkaisun toimivuuden varmistus, POC 

Proof-Of-Concept –menetelmällä voidaan todentaa pilvipalvelun toimivuus 
yrityksen IT-ympäristössä ilman sitovaa päätöstä palvelun tai ratkaisun 
käyttöönotosta. POC-menetelmällä varmistaan, että toimivilla pilvipalveluilla 
saavutetaan yrityksen liiketoiminnalle asettamat hyöty- ja 
kustannustavoitteet. 
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CGI  

CGI tarjoaa palveluja IT:n ja 
liiketoimintaprosessien kehittämisen 
tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme 
liiketoiminnan kehittämisessä, 
integroimme tietojärjestelmiä ja olemme 
asiakkaidemme ulkoistuskumppani. 
Meitä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 
maassa. 
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Lue lisää CGI:n palveluista ja 
ratkaisuista www.cgi.fi. 

Migraatioprojektit 

CGI:n konsultointipalvelut tukevat pilvipalveluihin tehtäviä migraatioita 
kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun 
luovuttamisesta tuotantokäyttöön. Käytössäsi on sertifioidut 
projektiammattilaiset. 

Pilvipalvelujen hallinta- ja tukimallien suunnittelut 

Pilvipalveluihin siirtyminen usein monimuotoistaa IT-palveluiden 
toimittajakenttää ja IT-palveluhallintaa. CGI:n konsultointipalveluiden tuovat 
palveluiden hallinnan ja tuen avuksi toimialan parhaat käytännöt 
yhdistettynä nykyaikaisiin palveluhallinnan viitekehyksiin. Asiantuntijamme 
auttavat hallitsemaan monitoimittajaympäristöä sekä yhdistämään 
pilvipalvelut perinteisen IT-ympäristön palvelunhallinnan ja toimintamallien 
kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 

NÄIN ETENEMME 

CGI:n asiantuntijat auttavat vastaamaan muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: 

 

 Miten pilvipalvelut tulee huomioida ICT-kehitystiekartassanne? 

 Kun sovellusjärjestelmäuusinta on ajankohtainen onko pilvipalveluun 
siirtyminen vaihtoehto? 

 Onko pilvistrategianne ajan tasalla ja viety järjestelmätasolle? 

 Tukeeko IT-infrastruktuurinne pilvistrategiaa vai onko se este? 

 Miten EU:n tuleva tietosuoja-asetus tulee huomioida osana 
pilvipalveluiden käyttöönottosuunnitelmaa? 

 

Konsultointimme avulla saat aidosti liiketoimintaasi tukevan 
pilvipalveluratkaisun. Ota yhteyttä, niin autamme yritystäsi saavuttamaan 
liiketoiminnalliset tavoitteensa. 


