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Case Kauniala

Vuodesta 1946 lähtien toiminut
Kaunialan sairaala tarjoaa
laadukkaita kuntoutuspalveluja
ja pitkäaikaishoitoa laajalle
asiakaskunnalle. Sairaalan
monipuoliset palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri
Data Center
tilanteessa olevien asiakkaiden
kuntoutus- ja hoitotarpeisiin.
Enterprise Computing Solutions
– Finland
Palveluista vastaavat paikan 300
ammattitaitoista työntekijää.

 ujuvuutta
S
sairaalan
arkeen

Reference case

Fujitsun ammattilaisille
räätälöity Citrix NetScaler
-koulutus
Johtavan tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja
Fujitsu Finland Oy:n ammattilaiset ovat
osallistuneet vuosien ajan Arrow ECS:n
järjestämille kursseille. Fujitsu tarjoaa yrityksille
ja organisaatioille edistyksellisiä ict-ratkaisuja
sekä kattavia palveluita. Teknologian nopea
kehitysvauhti ja kasvava vaatimustaso edellyttävät
asiantuntijoiden määrätietoista kouluttamista.
Fujitsu ostaa Arrow ECS:ltä vuosittain useita
koulutuksia.

Kurssi tarjosi meille hyviä ja
konkreettisia ideoita sekä
lisää osaamista.
- Janne Väliahdet, Fujitsu Finland

Arrow ECS:n kesäkuussa 2015 järjestämällä kurssilla syvennettiin
Fujitsu Finlandin asiantuntijoiden Citrix NetScaler -osaamista.

eliittiin. Paul on Citrixin Master CCI (Citrix Certified Instructor), ja

”Valitsimme Arrow ECS:n koulutuspalveluiden tarjoajaksi myös

hänet on palkittu useamman kerran CCI of the Year -palkinnolla

Arrow ECS käyttää markkinoiden parhaita kouluttajia

Väliahdet on tyytyväinen koulutusinvestointiin. ”Kurssi tarjosi

takaamaan kurssien korkean laadun. Kurssi sisälsi runsaasti

meille hyviä ja konkreettisia ideoita sekä lisää osaamista nykyisten

käytännönläheisiä harjoituksia, ja perusteoria oli karsittu minimiin

ja uusien palveluiden kehittämiseen.”

Citrix NetScalersovellus
-koulutuksen osalta. He räätälöivät
meille muutostatunnustuksena
Ennen
käytössä terävimmästä
oli ollut joCitrix-osaamisesta.
seitsemän vuotta
Kaunialan sairaala otti käyttöönsä
tarpeitamme vastaavan koulutuksen. Kurssille osallistui kuusi
vanha ympäristö,”Arrown
joka koulutustilat
aiheutti Kaunialan
hoiovat laadukkaat,sairaalan
ja koulutus eteni
joka
organisaatiotamme, kuten konesalipalveluista,
virtualisointiratkaisun, jokahenkilöä
nostieri puolilta
merkittävästi
suhteessa
erittäin
hyvin.
Saimme
kouluttajaksi
alan
todellisen
totyöntekijöille
ja
ympäristön
ylläpitäjille
useita
erilaisia
tietoliikenteestä ja mobiilipuolelta”, sanoo Fujitsu Finlandin
huippuosaajan Paul Arrasin Arrown omasta suosituksesta. Kaikki
haasteita
henkilöstön ja asiakkaidenkehityspäällikkö
tyytyväisyyttä.
Uusi
Janne Väliahdet.
”Citrix NetScaler
linkittyy olemalla hidas ja epävakaa.
kurssilaiset olivat todella tyytyväisiä sisältöön. Nopeatempoinen ja
keskeisellä tavalla moniin ict-palveluihimme, kuten virtualisointiin,
vain tietojärjestelmässä
asiaan keskittyvä lähestymistapa
soveltui tarpeisiimme
Kyseiset
haasteet
hidastivat
mer- hyvin.
työympäristö on nopeuttanut
ja
helpottanut
mobiilipalveluihin sekä konesalien väliseen tietoliikenteeseen.”
Pääsimme hyödyntämään kouluttajan asiantuntemusta todellisin
kittävästi työntekijöiden
kirjautumista, ja järjestelmien
hoitohenkilökunnan työskentelyä asiakkaiden
case-esimerkein, ja jopa ohi kurssin alkuperäisen sisällön”,
epävakaus vaikeutti
hoitohenkilökunnan normaalia
Parhaat kouluttajat takaavat laadun
korostaa Väliahdet.
kanssa ja säästänyt kuluissa merkittävästi.
työntekoa.

asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kouluttajana toimi
Paul Arras, joka lukeutuu Citrix-kouluttajien kansainväliseen
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Uudesta järjestelmästä
nopea ja vakaa

Citrixin tuotteista Kaunialan sairaalalla on käytössä
XenApp, XenServer ja NetScaler, joilla on luotu käyttäjille tietoturvallinen ja nopeasti toimiva kokonaisuus.
Citrixin eri teknologioiden lisäksi Kaunialan sairaalan
ympäristössä hyödynnetään myös Secmaker NetID ohjelmistoa, joka mahdollistaa erittäin nopean ja tietoturvallisen kirjautumisen palveluihin käyttäen toimikorttia.

Atlantis HyperScale tuo yksinkertaisuutta ympäristön
ylläpitoon ja merkittävän parannuksen suorituskykyyn.
Projekti toteutettiin yhteistyössä kahden kumppanimme kanssa. Dustin järjesti asiakkaalle lisenssit sekä
laitteet. Käyttöönotosta ja jatkuvasta ylläpitopalvelusta
vastasi Sofor.

3 s 100h

Hoitohenkilökunta
200–300 hengen
Data Center
pääsee aikaisemman
organisaatiossa uusi
Enterprise
Computing Solutions
Finland
neljän
minuutin
järjestelmä–säästää
sijaan kirjautumaan
jopa 100 työtuntia
muutamassa sekunnissa
päivässä.
työpisteelleen ja
vaihtamaan pistettä
joustavasti.
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Fujitsun ammattilaisille
räätälöity Citrix NetScaler
-koulutus

Työympäristön virtualisointi toteutettiin käyttäen C
 itrix
ratkaisua, joka on todettu turvalliseksi ja toimivaksi
useilla terveydenhuollon asiakkailla.

Kaikki Kaunialan sairaalan palvelut rakennettiin uudistetun konesali-infrastruktuurin päälle. Uusi ympäristö on
rakennettu käyttäen Atlantis HyperScale HCI-ratkaisua.

90%

Sairaalalle rakennetun
uuden virtuaalisen
ympäristön seurauksena
IT-tukipalveluiden tarve
on vähentynyt
90 prosenttia.

Kaunialan sairaala halusi löytää nopean, modernin ja vakaan kokonaisratkaisun, jolla olisi mahdollisimman pitkä
elinkaari. Hoitohenkilökunnan käyttöön piti saada järjestelmä, jossa työpisteen vaihtaminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti, jotta asiakkaan
kanssa tehtävä työ sujuisi mahdollisimman joustavasti
ilman turhia keskeytyksiä.

Hoitohenkilökunnan päätelaitteiksi valittiin Igelin Linux
-pohjaiset ohutpäätelaitteet, joissa on monipuolinen
hallintaohjelmisto ja tarvittava tuki terveydenhuollon
käyttämiin sanelimiin. Lisäksi Igelin laitteissa on saumaton tuki sekä Citrixin että Secmakerin ratkaisuihin.

Uusi ratkaisu on tuonut asiakkaalle useita hyötyjä:

"Arrow toimi projektissa
yhteenkokoavana voimana,
joka piti kaikki pyörät
pyörimässä. Saimme aina
tukea ja asiakaspalvelua
nopeasti."
Juha Merelin, tietohallintovastaava,
Kaunialan sairaala

Johtavan tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja
Fujitsu Finland Oy:n ammattilaiset ovat
osallistuneet vuosien ajan Arrow ECS:n
järjestämille kursseille. Fujitsu tarjoaa yrityksille
ja organisaatioille edistyksellisiä ict-ratkaisuja
sekä kattavia palveluita. Teknologian nopea
kehitysvauhti ja kasvava vaatimustaso edellyttävät
asiantuntijoiden määrätietoista kouluttamista.
Fujitsu ostaa Arrow ECS:ltä vuosittain useita
koulutuksia.

Kurssi tarjosi meille hyviä ja
konkreettisia ideoita sekä
lisää osaamista.
- Janne Väliahdet, Fujitsu Finland

Arrow ECS:n kesäkuussa 2015 järjestämällä kurssilla syvennettiin
Fujitsu Finlandin asiantuntijoiden Citrix NetScaler -osaamista.

eliittiin. Paul on Citrixin Master CCI (Citrix Certified Instructor), ja

”Valitsimme Arrow ECS:n koulutuspalveluiden tarjoajaksi myös

hänet on palkittu useamman kerran CCI of the Year -palkinnolla

Citrix NetScaler -koulutuksen osalta. He räätälöivät meille

tunnustuksena terävimmästä Citrix-osaamisesta.

tarpeitamme vastaavan koulutuksen. Kurssille osallistui kuusi
henkilöä eri puolilta organisaatiotamme, kuten konesalipalveluista,
tietoliikenteestä ja mobiilipuolelta”, sanoo Fujitsu Finlandin
kehityspäällikkö Janne Väliahdet. ”Citrix NetScaler linkittyy
keskeisellä tavalla moniin ict-palveluihimme, kuten virtualisointiin,
mobiilipalveluihin sekä konesalien väliseen tietoliikenteeseen.”

Parhaat kouluttajat takaavat laadun

”Arrown koulutustilat ovat laadukkaat, ja koulutus eteni joka
suhteessa erittäin hyvin. Saimme kouluttajaksi alan todellisen
huippuosaajan Paul Arrasin Arrown omasta suosituksesta. Kaikki
kurssilaiset olivat todella tyytyväisiä sisältöön. Nopeatempoinen ja
vain asiaan keskittyvä lähestymistapa soveltui tarpeisiimme hyvin.
Pääsimme hyödyntämään kouluttajan asiantuntemusta todellisin
case-esimerkein, ja jopa ohi kurssin alkuperäisen sisällön”,
korostaa Väliahdet.

Arrow ECS käyttää markkinoiden parhaita kouluttajia

Väliahdet on tyytyväinen koulutusinvestointiin. ”Kurssi tarjosi

takaamaan kurssien korkean laadun. Kurssi sisälsi runsaasti

meille hyviä ja konkreettisia ideoita sekä lisää osaamista nykyisten

käytännönläheisiä harjoituksia, ja perusteoria oli karsittu minimiin

ja uusien palveluiden kehittämiseen.”

asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kouluttajana toimi
Paul Arras, joka lukeutuu Citrix-kouluttajien kansainväliseen

Fujitsu reference case_FI_09/15_CDS1.2

ecs-fi.arrow.com

In Person

Email

Online

+358 405 695 015

kia.wentzel@arrow.com

arrowecs.fi

Data Center
Enterprise Computing Solutions – Finland

Data Center
Enterprise Computing Solutions – Finland
Reference case

Fujitsun ammattilaisille
räätälöity Citrix NetScaler
-koulutus
Johtavan tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja
Fujitsu Finland Oy:n ammattilaiset ovat
osallistuneet vuosien ajan Arrow ECS:n
järjestämille kursseille. Fujitsu tarjoaa yrityksille
ja organisaatioille edistyksellisiä ict-ratkaisuja
sekä kattavia palveluita. Teknologian nopea
kehitysvauhti ja kasvava vaatimustaso edellyttävät
asiantuntijoiden määrätietoista kouluttamista.
Fujitsu ostaa Arrow ECS:ltä vuosittain useita
koulutuksia.

Kurssi tarjosi meille hyviä ja
konkreettisia ideoita sekä
lisää osaamista.
- Janne Väliahdet, Fujitsu Finland

Arrow ECS:n kesäkuussa 2015 järjestämällä kurssilla syvennettiin
Fujitsu Finlandin asiantuntijoiden Citrix NetScaler -osaamista.

eliittiin. Paul on Citrixin Master CCI (Citrix Certified Instructor), ja

”Valitsimme Arrow ECS:n koulutuspalveluiden tarjoajaksi myös

hänet on palkittu useamman kerran CCI of the Year -palkinnolla

Citrix NetScaler -koulutuksen osalta. He räätälöivät meille

tunnustuksena terävimmästä Citrix-osaamisesta.

tarpeitamme vastaavan koulutuksen. Kurssille osallistui kuusi
henkilöä eri puolilta organisaatiotamme, kuten konesalipalveluista,
tietoliikenteestä ja mobiilipuolelta”, sanoo Fujitsu Finlandin
kehityspäällikkö Janne Väliahdet. ”Citrix NetScaler linkittyy
keskeisellä tavalla moniin ict-palveluihimme, kuten virtualisointiin,
mobiilipalveluihin sekä konesalien väliseen tietoliikenteeseen.”

Parhaat kouluttajat takaavat laadun

”Arrown koulutustilat ovat laadukkaat, ja koulutus eteni joka
suhteessa erittäin hyvin. Saimme kouluttajaksi alan todellisen
huippuosaajan Paul Arrasin Arrown omasta suosituksesta. Kaikki
kurssilaiset olivat todella tyytyväisiä sisältöön. Nopeatempoinen ja
vain asiaan keskittyvä lähestymistapa soveltui tarpeisiimme hyvin.
Pääsimme hyödyntämään kouluttajan asiantuntemusta todellisin
case-esimerkein, ja jopa ohi kurssin alkuperäisen sisällön”,
korostaa Väliahdet.

Arrow ECS käyttää markkinoiden parhaita kouluttajia

Väliahdet on tyytyväinen koulutusinvestointiin. ”Kurssi tarjosi

takaamaan kurssien korkean laadun. Kurssi sisälsi runsaasti

meille hyviä ja konkreettisia ideoita sekä lisää osaamista nykyisten

käytännönläheisiä harjoituksia, ja perusteoria oli karsittu minimiin

ja uusien palveluiden kehittämiseen.”

asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kouluttajana toimi
Paul Arras, joka lukeutuu Citrix-kouluttajien kansainväliseen

Fujitsu reference case_FI_09/15_CDS1.2

ecs-fi.arrow.com

In Person

Email

Online

+358 405 695 015

kia.wentzel@arrow.com

arrowecs.fi

