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Office 365 migraatiot 
 

 

ffice 365 on yksi houkuttelevimmista tarjolla olevista 

pilvipalveluista. Siirtyminen siihen on juuri nyt 

monen yrityksen suunnitelmissa. Sen voi tehdä 

askel askeleelta tai viedä kerralla kaikki palvelut pilveen. 

Malleja ja ratkaisuja on monenlaisia. CGI:n kanssa 

migraatiosta tulee halutunlainen.  

HAASTE 

Pilvipalvelut ovat ajankohtaisia yrityksen koosta riippumatta, mutta 

siirtyminen niihin ei aina ole suoraviivaista. Miten pilvi kytketään paikalliseen 

infrastruktuuriin? Tarvitaanko useampia tunnuksia palveluihin kirjautuessa? 

Minkälaiset päätelaitteet pitää olla? Miten ohjelmistojen päivitys tapahtuu? 

Toimivatko olemassa olevat järjestelmät migraation jälkeen? CGI:n ratkaisut 

ja ammattitaitoiset konsultit pystyvät vastaamaan näihin kysymyksiin ja 

suunnittelemaan saumattoman ja vaiheistetun migraatioon Office 365 -

palveluun. 

RATKAISUMME 

Office 365 -migraatiossa autamme sinua päättämään, mitä yrityksesi 

palveluita haluat siirrettävän pilveen ja mitä et. Office 365 on joustava ja 

monipuolinen pilvipalvelu, jonka pääkomponentit ovat Exchange Online, 

Lync Online sekä SharePoint Online. Voit esimerkiksi aluksi ottaa käyttöön 

pelkän sähköpostin tai pikaviestinnän, ja laajentaa käyttöä myöhemmin. 

Office 365 on myös Microsoft Office tuoteperheen lisensointimalli, joka voi 

tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yrityksellesi. CGI:n kokemuksella 

kokonaisuudesta tulee harkittu ja liiketoimintasi tarpeet tulevat täytetyiksi.  

Office 365 -migraatiota varten konsulttimme tutkivat olemassa olevan IT-

infrastruktuurisi ja valmistelevat sen Office 365 yhteensopivaksi. Tämä 

edellyttää muun muassa Active Directoryn ja työasemien läpikäynnin ja 

verkkoyhteyksien tarkistuksen. Käyttäjien migraatio pilvipalveluun tapahtuu 

vaiheistetusti liiketoiminnan jatkuvuutta vaarantamatta. 

MIKSI CGI? 

CGI hallitsee uusimmat pilvipalveluteknologiat ja on Microsoftin Gold-tason 

kumppani devices and deployment -kompetenssialueella. Käytössämme 

ovat uusimmat työkalut migraatioiden toteuttamiseen. 

Migraatioprosessimme on suunnitteluvaiheen jälkeen pitkälti automatisoitu. 

Meiltä löytyy kokemusta niin suurista kuin pienistäkin migraatioprojekteista. 

Laajan organisaatiomme tietotaito IT-infran ulkoistusprojekteista 

mahdollistaa isojenkin projektien toteuttamisen. 
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