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Pääkirjoitus

Juha Piispa

Onko rohkeutta muutokseen?

Suomessa on viime aikoina paljon käyty kes-
kustelua pilvipalveluista ja pilviteknologiasta 
sekä siitä, miten ne parantavat kilpailukykyä 
tai miten IoT:n tuomat mahdollisuudet luovat 
kokonaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja 
uusien tuotteiden tai palveluiden muodossa.

Samaan aikaan suomalaista pääomaa ja 
liikkeenjohtoa on moitittu liiallisesta tur-
vallisuushakuisesta toiminnasta – riskejä ei 
uskalleta ottaa eikä haluta uudistua, vaikka 
valtava määrä mahdollisuuksia olisi tarjolla. 
MIT-yliopiston professori Erik Brynjolfsson 
Suomen vierailullaan osuvasti totesi ”Nyt on 
löydettävä uusia aloja, vanhoihin aloihin ei 
pidä kahliutua.”

Yritysten uhkakuvat ovat myös muuttuneet 
sekä niiden merkitys liiketoiminnalle. Ei pel-
kästään sen takia, miten hoidetaan asiakas-
palvelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
tai netissä, vaan myös miten ketterästi liike-
toiminnan tulee pyöriä. Ei kai samanlaista 
uudistamispelkoa ole myös ohjelmistojen ja 
tietoturvan osalta?

Ei pitäisi, sillä uudet ohjelmistot mahdollis-
tavat aivan uudenlaisen tavan kehittää liike-
toimintaa. Se vaatii myös sopivien ohjelmis-
tojen käyttöä ja uudenlaisen tavan ajatella 
ja tehdä töitä. Kaiken ei tarvitse muuttua, 
mutta nykypäivänä tuntuu olevan vain yksi 
totuus jäljellä – kaikki tulee muuttumaan! 

Tukevatko yrityksesi käyttämät ohjelmistot 
tätä muutosta - kysy Moonsoftista, miten 
voit hakea uutta vauhtia ja virtaa sinua vai-
vaaviin ohjelmisto-ongelmiin?
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Tilaaminen on helppoa:
 Meilaa:  sales@moonsoft.fi
 Surffaa: www.moonsoft.fi
 Soita:  0207 439 500
 Faksaa:  0207 439 501
Puhelujen hinnat soitettaessa 0207-alkuiseen Sonera Cid -yritysnumeroon: 
Kiinteästä verkosta (lankapuhelimesta) 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, 
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min ja ulkomailta ko. maan
ulkomaanpuhelinmaksu. Hinnat sisältävät alv:n 24%. 
 
Moonsoft Oy ei saa tuloja puheluista.

Ilkka Sunervo
Tuotepäällikkö,  
käyttöjärjestelmät ja 
toimisto-ohjelmistot
puh: 0207 439 503
ilkka.sunervo@moonsoft.fi
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Toimitusjohtaja 
puh: 0207 439 505
juha.piispa@moonsoft.fi

Vesa Nuorala
Myyntipäällikkö 
puh: 0207 439 514
vesa.nuorala@moonsoft.fi

Jussi-Pekka Korpela
Tuotepäällikkö,  
graafiset ohjelmistot
puh: 0207 439 502
jiipee.korpela@moonsoft.fi

Katja Kurkinen
Logistiikka-assistentti
puh: 0207 439 506
katja.kurkinen@moonsoft.fi

Satu Heino
Myyntiassistentti
puh: 0207 439 516
satu.heino@moonsoft.fi

Julkaisija: Moonsoft Oy, Kimmeltie 3, 
02110 ESPOO. Y-tunnus: 1912540-1.

Paino: PunaMusta Oy

Tekijänoikeus: Moonsoft Oy. 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotemerkit 
kuuluvat niiden laillisille haltijoille.

Tilausohjeet: Tilausohjeet löydät 
web-sivultamme www.moonsoft.fi

 
Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.

Jaana Martikainen
Kirjanpitäjä
puh: 0207 439 507
jaana.martikainen@moonsoft.fi

Leila Mokki
Myyntipäällikkö 
puh: 0207 439 508
leila.mokki@moonsoft.fi

Moonsoft Oy on suomalainen tie-
tokoneohjelmistojen konsultoivaan 
myyntiin ja ohjelmistoihin liittyviin 
palveluihin, kuten lisenssien hallin-
taan ja tietojärjestelmien integroin-
tiin erikoistunut yritys.

Myymme tietokoneohjelmistoja yri-
tysten, oppilaitosten sekä julkishal-
linnon tarpeisiin kaikilta merkittäviltä 
valmistajilta. Voimme siis tarjota eri 
valmistajien tuotteista juuri asiak-
kaan tarpeisiin sopivimman tuotteen 
ja asiakkaan kannalta järkevimmällä 
tavalla hankittuna – esimerkiksi oi-
keaa lisenssimallia hyödyntämällä. 
Samalla varmistamme, että asiakas 
saa ohjelman asennettua ja käyt-
töönsä. 
 
Järjestämme myös aktiivisesti kou-
lutuksia, seminaareja ja tapahtumia 
yhteistyössä edustamiemme pää-
miesten ja valmistajien kanssa.

Kannen kuva: 
 

Mike Thompson
Corel Painter 2017
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FASTER APPLICATIONS OUTSIDE

Intel® Parallel Studio XE | Lisätietoja osoitteessa www.moonsoft.fi/go/intel

NOPEAMPIIN SOVELLUKSIIN - NOPEAMMIN
Saavuta uudet nopeudet Intel Xeon®- ja Intel Xeon Phi™ 
-prosessoreilla ottamalla käyttöösi uudet Intelin kääntäjät, 
palkitut kirjastot ja innovatiiviset analysointivälineet. 
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FASTER APPLICATIONS OUTSIDE INTEL® COdE MOdErNIzATION wOrKShOP 2016 hELSINKI
Intel ja Moonsoft järjestävät Helsingin Finnkinon Tennispalatsissa 1.11.2016 kello 8:30-17:00 
ainutlaatuisen koulutustapahtuman, joka on suunnattu ohjelmistokehittäjille, jotka luovat uutta ja 
nykyaikaistavat sekä hienosäätävät vanhaa koodia tehokkaammaksi Intelin uusimmille Intel Xeon- 
ja Xeon Phi -prosessoreille. Päivä tarjoaa tuhdin teknisen tietopaketin ja havainnollisten asiakas-
esimerkkien lisäksi ainutkertaisen mahdollisuuden tavata Intelin merkittävimmät sovelluskehittäjät 
ja verkostoitua suomalaisten kollegojen kanssa. Koulutuspäivän jälkeen, kello 17 alkaen tarjoamme 
koulutukseen osallistuneille mahdollisuuden rentoutua Marvelin supersankarimaisen uutuuseloku-
van, Doctor Strangen ja Finnkinon herkullisten elokuvaeväiden parissa.

Koulutus on englanninkielinen ja aiheina ovat mm.

Koulutustapahtuma (sis. aamiaisen, lounaan ja taukokahvit) ja sen jälkeen esitettävä elokuva 
virvokkeineen ovat veloituksettomia - paikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten toimi nopeasti!

www.MOONSOFT.FI/GO/COdE2016

wOrKShOP
• dELIVErING LEAdING PErFOrMANCE IN COMPUTING, ANALYTICS ANd 

MAChINE LEArNING – ALL ABOUT INTEL® XEON™ & XEON PhI™
• whAT’S NEw IN INTEL PArALLEL STUdIO XE 2017?
• COdING hIGh PErFOrMANCE PYThON* FOr dATA-INTENSIVE ALGOrIThMS
•  APPLYING LIBrArIES ANd TOOLS TO rEAL wOrLd EXAMPLE
•  PrOFILING ANd IMPrOVING AdVANCEd VECTOrIzEd COdE
• ENABLING MAChINE LEArNING ON INTEL ArChITECTUrE
• IMPOrTANCE OF CUrrENT SOFTwArE TOOL ChAINS ANd LIBrArIES ©
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Visual Studio Enterprise with MSDN
Visual Studio Enterprise on integroitu end-to-end -ratkaisu kaikenkokoisille ryhmille, joilla on vaativia laatu- ja 
skaalaustarpeita. Hyödynnä sen tehokkaita työkaluja ja palveluita kompleksisten yrityssovellusten suunnit-
telussa, valmistelussa ja käsittelyssä. Ole valmiina huomisen haasteisiin!

Enterprise with MSDN -tilauksen edut:

• Lähes kaikki Microsoftin ohjelmistot kehitys- ja testauskäyttöön 
(Exchange, SharePoint, Dynamics + muut Microsoft-palvelin-
tuotteet)

• 130€ per kuukausi Azure-saldoa kehitys- ja testauskäyttöön
• Visual Studio Online Advanced
• Office käyttö-oikeus
• Office 365 Developer Subscription
• Windows-kehittäjätili
• 30 Pluralsight-kurssia 12 kuukauden aikana
• Asiantuntevaa teknistä tukea 

Suurempi tuottavuus
yrityssovellusten

kehittämiseen ja jakeluun

Suunnittele, toteuta 
ja seuraa jatkuvasti 

koko testaushanketta

Hallitse kompleksisuutta
sekä päätä kehitys- ja

muut työvaiheet
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Nimi Hinta á alv 0 % Hinta á alv 24 %

Power PDF Standard 2.0 FI/SE/DK/NO/EN Win (CD/DVD) 99,00 € 122,76 €

Power PDF Standard 2.0 EN Win (ESD) 99,00 € 122,76 €

Power PDF Advanced 2.0 EN Win (ESD) 169,00 € 209,56 €

Power PDF Advanced 2.0 FI/SE Win Volume License (5-24 
lisenssin kertaosto, hinta per lisenssi) (ESD) 159,00 € 197,16 €

MYÖS SUOMENKIELISENÄ!
Selkeästi ymmärrettävä käyttöliittymä
nopeuttaa toimintojen opettelua ja
tehostaa päivittäistä käyttöä.

Nuance Power PDF 2.0

Lataa ilmainen testiversio kotisivuiltamme www.moonsoft.fi/go/powerpdf

Uusi Nuance Power PDF 2.0 on suuren suosion saa-
vuttaneen uuden sukupolven Power PDF -ohjelmiston 
(ent. Nuance PDF Converter Pro) paranneltu versio, joka 
tarjoaa monipuoliset ja tehokkaat muokkaustoiminnot 
yrityskäyttöön sekä tuen Windows 10 -käyttöliittymille 
ja kosketusnäyttöjen erikoistoiminnoille - tarjoten edul-
lisen PDF-ohjelmistovaihtoehdon toimiston päivittäisiin 
arkirutiineihin.

Etsi ja korjaa virheet etsittävistä PDF-tiedostoista uudel-
la optista tekstintunnistusta (OCR) hyödyntävällä oiko-
lukutyökalulla. Uusi ja päivitetty valintanauhatyyppinen 
käyttöliittymä helpottaa kaikkien Power PDF -sovelluk-
sen toimintojen käyttöä entisestään. Ellet ole varma, 
mistä tietty toiminto löytyy, voit paikantaa sen helposti 
ja nopeasti uudella työkalujen hakutoiminnolla.

Power PDF Standard -versio mahdollistaa mm. useiden 
eri tiedostomuotojen yhdistämisen, PDF-aineiston mo-
nipuolisen muokkauksen sekä täytettävien sähköisten 
lomakkeiden vaivattoman valmistuksen. Muunnat PDF-
tiedostot tarkasti Word-, Excel-, PowerPoint-, WordPer-
fect- tai XPS-muotoon laajempaa jatkokäsittelyä varten. 
Dynaamisten ja muokattavien leimasimien sekä muiden 
huomio- sekä merkintätyökalujen avulla lisäät doku-
mentteihin omat korjaukset tuhoamatta pohjalla olevaa 
dokumenttia.

Power PDF Advanced on suunniteltu suurempien yri-
tysten tarvetta silmällä pitäen, ja sisältää siten Standard-
version lisäksi mm. Citrix- ja Windows Terminal Servi-
ces -yhteensopivuuden sekä Office 365- ja SharePoint 
2013 -tuen. Advanced-version avulla poistat turvallisesti 
ja pysyvästi arkaluonteiset henkilötiedot, lisäät Bates-
numeroinnin sekä suoritat arkistostandarditarkistukset 
(PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b, -2u ja PDF/A-3) varmistaen 
dokumentin käyttökelpoisuuden myös tulevaisuudessa.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.



CorelDRAW Graphics Suite X8 tarjo-
aa yhdessä paketissa kaikki ohjelmis-
tot grafiikkaan ja kuvittamiseen, sivu-
taittoon, valokuvien muokkaukseen ja 
web-suunnitteluun. Edullinen kokonai-
suus soveltuu hyvin ensikertalaisille, 
pienyrityksille sekä ammattigraafikoille 
ja takaa aina laadukkaan lopputulok-
sen nopeasti ja luotettavasti. 

Uusi versio tukee myös Windows 10:n 
kehittyneitä toimintoja, 4K- ja moni-
näyttöjä sekä Real-Time Stylus -kyni-
en kosketusherkkyyttä hyödyntäviä 
tabletteja, joten se on jo valmis tulevai-
suuden laitehankintoihin.

Käyttäjillä on nyt mahdollisuus muo-
kata käyttöliittymää entistä monipuoli-
semmin omien toiveiden ja tarpeiden 

mukaiseksi - mukana on mm. palettien painikkei-
den ja tekstikoon suurentaminen sekä sävyn muut-
taminen perinteisestä vaaleanharmaasta aina mus-
taan asti!

Ohjelmisto on saatavilla perinteisenä myyntipakka-
uksena DVD-levyn kera, sähköisesti toimitettavana 
yhden käyttäjän lisenssinä (ESD), volyymilisenssinä 
suuremmille käyttäjämäärille sekä paljon kysytty-
nä 12 kuukauden pituisena Subscription-vuokrali-
senssinä. Vuosilisenssi tarjoaa edullisen ja helposti 
budjetoitavan ostovaihtoehdon niin lyhytaikaiseen 
käyttötarpeeseen kuin vaativalle aktiivikäyttäjäl-
le, joka haluaa aina uusimman ohjelmistoversion 
ja uutuustoiminnot käyttöönsä heti ensimmäisten 
joukossa.

Nimi Hinta alv 0 % Hinta alv 24 %

CorelDRAW Graphics Suite X8 EN Win (DVD) 615,00 € 762,60 €

CorelDRAW Graphics Suite X8 EN Win Upgrade (DVD) 310,00 € 384,40 €

CorelDRAW Graphics Suite X8 EN Win (ESD) 555,00 € 688,20 €

CorelDRAW Graphics Suite X8 EN Win Upgrade (ESD) 275,00 € 341,00 €

CorelDRAW Graphics Suite EN Win Subscription 12 Months (ESD) 193,00 € 239,32 €

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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Corel Painter 2017 on johtava digitaalinen 
taidestudio-ohjelmisto, jonka avulla kuvit-
tajat ja taiteilijat luovat visionsa suoraan 
sähköiseen muotoon käyttäen ohjelmiston 
monipuolisia piirtotyökaluja, luonnollisel-
la tavalla käyttäytyviä pensseleitä, lukuisia 
maalauspintoja ja näiden kaikkien sekoi-
tusmahdollisuuksia, jotka tarjoavat lähes 
loputtomat mahdollisuudet luovaan va-
pauteen.

2017-version uusia toimintoja ovat mm. 
tekstuuripintasiveltimet realistiseen pin-
takuviointiin (Texture painting), glassee-
raussiveltimet läpikuultaviin värikerroksiin 
(Glazing brushes), interaktiiviset liukuvärit 
(Interactive gradient tool) ja sivellinväriä 
rajaavat kangasmaskit (Dab stencils).

Myös käyttöliittymää on kehitetty käyttä-
jäpalautteena saatujen toiveiden mukaan ja uudet 
työkalupalettien yhdistely- ja ryhmittelytoiminnot 
(Palette drawers) sekä muokattavat työpöytänäky-
mät (Artist layouts) auttavat pitämään työkalut jär-
jestyksessä tarjoten aina maksimoidun piirtoalan ja 
sujuvan työnkulun projektin eri vaiheiden läpi.

Ohjelmisto on saatavilla sähköisesti toimitettavana 
yhden käyttäjän lisenssinä (ESD) ja volyymilisenssi-
nä suuremmille käyttäjämäärille - myös edulliseen 
oppilaitoshintaan määräalennuksilla ja 15+1 luok-
kahuonelisenssinä. Sama ohjelmistolisenssi toimii 
sekä Windows- että Macintosh-käyttöjärjestelmissä.

Nimi Hinta alv 0 % Hinta alv 24 %

Painter 2017 EN Win/Mac Single User License (ESD) 340,00 € 421,60 €

Painter 2017 EN Win/Mac Single User Upgrade License (ESD) 176,00 € 218,24 €

Painter 2017 EN Win/Mac Education Single User License (ESD) 75,00 € 93,00 €

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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Nimi Hinta alv 0 % Hinta alv 24 %

Acrobat DC Standard EN Win 12 Months Subscription (ESD) 144,00 € 178,56 €

Acrobat DC Standard FI/SE Win 12 Months Subscription (ESD) 155,00 € 192,20 €

Acrobat DC Pro EN Win/Mac 12 Months Subscription (ESD) 168,00 € 208,32 €

Acrobat DC Pro FI/SE Win/Mac 12 Months Subscription (ESD) 180,00 € 223,20 €

Acrobat DC Standard EN Win 12 Months Subscription 5+ PROMO (ESD) 122,40 € 151,78 €

Acrobat DC Standard FI/SE Win 12 Months Subscription 5+ PROMO (ESD) 131,75 € 163,37 €

Acrobat DC Pro EN Win/Mac 12 Months Subscription 5+ PROMO (ESD) 142,80 € 177,07 €

Acrobat DC Pro FI/SE Win/Mac 12 Months Subscription 5+ PROMO (ESD) 153,00 € 189,72 €

Adobe Acrobat DC tarjouskampanja 5 tai useamman li-
senssin kertaostoille Creative Cloud -vuosisopimuksena!

PDF-tiedostojen kanssa työskentely on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.
Adobe Acrobat -ohjelmistot mahdollistavat monipuoliset toiminnot PDF-doku-
menttien ja lomakkeiden luomiseen, muokkaukseen ja turvalliseen jakeluun sekä 
digitaaliseen allekirjoittamiseen.

Acrobat Standard DC on edullinen ja riittävän monipuoli-
nen ratkaisu päivittäiseen toimistotyöskentelyyn. Ohjelmis-
ton avulla luot laadukkaat PDF-tiedostot suoraan useimmista 
tietokoneesi sovelluksista virtuaalitulostimen avulla, muun-
nat sen nopeasti täytettäväksi lomakkeeksi, muokkaat teks-
tiä ja kuvia tai siirrät dokumentin tai sen osan käsiteltäväksi 
Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- tai RTF-muotohin.

Acrobat Pro DC tarjoaa perustoimintojen lisäksi teknisten 
PDF-dokumenttien valmistuksen Microsoft Project-, Visio- ja 
Autodesk AutoCAD -ohjelmistoista. Pystyt myös lisäämään 
PDF-dokumentteihin audiota, videota ja interaktiivisia ele-
menttejä sekä validoimaan dokumentit ISO-standardien 
mukaisesti. Poistat myös arkaluonteiset tiedot pysyvästi hä-
vitystyökalulla ja lisäät Bates-sivunumeroinnin juridisiin do-
kumentteihin. Mukana myös PDF-lomakkeiden parannustoi-
minto, yhteyden muodostus tietokantohin JavaScriptillä sekä 
PDF-tiedostojen indeksointi etsinnän nopeuttamiseksi suu-
rista dokumenttikokoelmista.

Hyödynnä 2.12.2016 saakka voimassa ole-
va tarjouskampanja ja säästä 15% Adobe 
Acrobatin normaalihinnasta, kun teet 
vähintään 5 käyttöoikeuden kertatilauk-
sen Creative Cloud -vuokrasopimuksena!

Acrobat-ohjelmistot on saatavilla myös 
perinteisenä pysyvän käyttöoikeuden li-
senssinä - ota yhteyttä myyntiimme, niin 
autamme parhaimman hankintatavan ja 
ohjelmistoversion valinnassa!

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.



Nopein tapa tehdä monipuolisia, laajasti ver-
kostuneita, visuaalisia sovelluksia eri alus-
toille, kuten Windows 10, Mac (iOS/OSX), 
Android, Linux (tulossa), Mobile ja loT.

Moonsoft on Embarcadero-tuotteiden viralli-
nen edustaja Suomessa. Meiltä saat lisätietoja 
siitä, miten hyödynnät mullistavan tavan teh-
dä ohjelmistoja nykyaikaiseen mobiiliin ym-
päristöön.

Kaikki mitä sovelluskehitystiimisi tarvitsee!

Ainutlaatuinen ja monipuolinen kehitysympäristö
Windows 10-, Mac-, mobiili- sekä IoT-alustoille

Liitä Windows-sovellukset 
IoT-maailmaan

Tee nopeasti käännetyt ohjelmistot, 
jotka osaavat hyödyntää yritys-
ten tietokantoja, pilvipalveluita ja 
liittää ohjelmasi osaksi eri laitteita, 
sensoreita ja muita IoT-maailman 
innovaatioita!

Loistava Windows 10 -tuki 

Delphi- ja  C++Builder-kehittäjät 
voivat nopeasti hyödyntää Win-
dows 10:n tuomia parannuksia. 
Sisältää tuen WinRT/UWP-kompo-
nenteille, API-rajapinnoille, VCL- 
käyttöliittymäkomponenteille ja 
lisäksi päivitetyn FMX-tuen.

Tuplaa tehot projektiin

IDE on kokenut merkittäviä muu-
toksia. Parannukset projekteihin, 
tiedostoihin ja Build-prosessien 
hallintaan ovat lisänneet käytettä-
vissä olevan muistin määrää, jolloin 
isompienkin projektien kanssa on 
mukavampi työskennellä.



MapInfo Pro v16
Markkinoiden johtava paikkatietoratkaisu

MapInfo Pron avulla yritysanalyytikot, suunnittelijat ja paik-
katietoammattilaiset – jopa paikkatietoalaa tuntemattomat 
henkilöt – voivat ymmärtää ilmiöitä paremmin, sekä jakaa 
monitasoisia karttoja ja kaavioita, jotka helpottavat strate-
gista päätöksentekoa.

MapInfo Pron avulla yritystietoa voidaan esittää rohkeas-
ti uudella tavalla. Se on tehokas kartta- ja analyysityökalu, 
joka tuo käyttäjän ulottuville paikkatiedon ratkaisut. MapIn-
fo Pron monitasoisten karttojen ja kaavioiden avulla yritys-
tietoa voidaan esittää uudella aiempaa visuaalisemmalla ta-
valla, joka auttaa hahmottamaan tiedon ja maantieteellisten 
sijaintien suhteita.

MapInfo Pro 16 -version uusia ominaisuuksia ovat mm. 
uudistuneet interaktiiviset teemakartat, uusi 64-bittinen 
EasyLoader-sovellus, tulosteikkunan parannukset sekä OGC-
standardeidin liittyvät WMTS-, WFS 2.0- ja GeoPackage-tuet. 

 
Yhdistä paikkatiedon ratkaisut osaksi liiketoiminnan 
prosesseja

MapInfo Pro tuo uusia näkökulmia yritystoimintaan. Kartta-
sovelluksen avulla voidaan:

• Hallita sijaintiin pohjautuvaa varallisuutta, esimerkiksi 
kiinteistöjä tai työvoimaa

• Hahmottaa eri alueiden infrastruktuuri- ja palvelutarpei-
ta

• Varautua hätätapauksiin
• Kartoittaa resursseja ja suunnitella logistista tukea

 
Paranna yritystoimintaasi MapInfo Pron avulla 
 
Yksinkertainen IT-integraatio:

• MapInfo Pro on innovatiivinen tapa tarkastella ja hallita 
liiketoimintaa, ja se toimii yhdessä useiden käyttöjärjes-
telmien, tietokantojen, sekä toimistosovellusten kanssa.

• Voit tuoda olemassa olevaa tietoa taulukoista ja tieto-
kannoista, sekä julkaista niiden sisältöä korkealaatuisten 
karttojen avulla.

• MapInfo Pro on helposti räätälöitävissä, joten se mu-
kautuu yritystiedon tarpeisiin.
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Acronis Backup 12 on nopein 
ja helppokäyttöisin ohjelmis-
to tietojen varmistamiseen eri 
järjestelmistä - mukaanlukien 
pilvipalvelut ja mobiililaitteet. 

Helppokäyttöinen web-hal-
lintakonsoli antaa sinulle mo-
nipuoliset ja ajan tasalla olevat 
tiedot tehdyistä varmistuksis-
ta sijainnista riippumatta.

Myös tietojen palautus tapah-
tuu tarvittaessa nopeasti, sillä 
Acronis on jopa 26% nopeam-
pi kuin kehittynein kilpaileva 
tuote.

• Kaikkien järjestelmien - myös 
mobiililaitteiden - varmista-
minen yhdestä hallintakonso-
lista

• Saavuta uskomaton 15 sekun-
nin Recovery Point Objective 
(RPO) ja Recovery Time Ob-
jective (RTO) Acronis Instant 
Restoren avulla.

• Varmista ja palauta Ama-
zon EC2 -instanssit, VMware 
ESXi- sekä Microsoft Hyper-V 
-palvelimet ja Azure VMs suo-
raan Azure Storage -palvelus-
ta.

Acronis Backup 12

Maksimoi organisaatiosi 
turvallisuus, tehokkuus 
ja luovuus.

Miksi kannattaa hankkia 
Nero 2017 -volyymili-
senssejä?

• Arkistoi tärkeät tiedostot luotettavasti, turvallisesti ja 
vaivattomasti

• Tietojen turvatarkastuksia, sähköiset allekirjoitukset ja 
uuden Nero SecurDisc 4.0:n myötä salasanalla suoja-
tut levyt

• Palauta kadonneet tai vahingoittuneet tiedot 
kiintolevyiltä, CD:ltä, DVD:ltä ja flash-muisteista 
 
 

• Saat nopeasti ammattimaisia tuloksia videoeditointiin
• Pääsy Nero Burning ROMiin komentorivin kautta 

(Nero CMD)
• DVD Playback Windowsille
• Helppo hallinnointi yhdellä lisenssiavaimella 

(MSI Package).

HUOM! Tuoteominaisuudet vaihtelevat Standard-, Premium- ja Platinum-versioiden välillä; kaikkiin sisäl-
tyy mm. Nero SecurDisc 4.0, jossa 256 bittinen salaus, tehokas salasanasuojaus ja sähköinen allekirjoitus.
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Helppokäyttöinen ja luotettava luokanhallinta-
ohjelmisto, joka on käytössä jo yli 1.5 miljoo-
nassa laitteessa.

LanSchool-luokanhallintaohjelmisto pitää opiskelijat mu-
kana opetuksessa turvallisessa ja luotettavassa digitaali-
sessa ympäristössä.

Edistää yhdessä oppimista

Opeta tehokkaammin lähettämällä oma näyttösi muulle 
luokalle. Näytä positiivisessa mielessä jonkin opiskelijan 
näyttö muulle luokalle. Etähallitse ja opeta opiskelijaa kes-
keisissä käsitteissä. Selaile webbiä, jolloin opiskelijat itse 
näkevät minne mennä ja mitä tehdä.

Vähentää häiriöitä

Näyttöruutujen täydellisen tyhjennystoiminnon avulla saa-
daan opiskelijoiden huomio opettajaan ja lisäksi opiskelijat 
saadaan pidettyä keskittyneenä käsillä olevaan tehtävään; 
rajoittamalla heidän pääsyä esim. joihinkin web-sivustoihin 
ja sovelluksiin, jotka ovat käynnissä heidän koneillaan.

Enemmän aikaa opetukseen

Säästä arvokasta opetusaikaa lähettämällä ja keräämäl-
lä opiskelijoiden kotitehtävät. Käytä opettajan konsolista 
LanSchoolissa olevia ominaisuuksia. kuten virrat päälle, 
uloskirjautuminen, uudelleenkäynnistys ja virrat pois.

V8.0

• Windows PC & tablet
• Chromebook
• Mac

• iOS
• Android
• Thin Client
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Nopeat ja helpot toiminnot

LanSchool pohjautuu toimintoihin, joita opettajat eni-
ten käyttävät. Konsolin yläosassa olevat painikkeet voi-
daan konfiguroida juuri siten, kuten haluat suosikkipai-
nikkeesi olevan. Voit myös käyttää pikavalikkoa, jolla 
nopeasti näytät kuvaruutusi opiskelijoille, tyhjennät 
näyttöruutuja tai rajoitat webin ja sovellusten käyttöä. 

Arvioi opiskelijoiden edistymistä

Käytä LanSchoolin tehokkaita ominaisuuksia, joilla ar-
vioit opiskelijan edistymistä, joko pyytämällä nopeasti 
vastaamaan äänestysmenettelytoiminnolla tai käyttä-
mällä arviointikyselyä. Testitilassa voit lukita opiskelijan 
laitteen, estää testistä lähdön tai luvattomien sivustojen 
ja sovellusten käytön. 

LanSchool on luokanhallintaohjelmisto, jossa kaikki 
tärkeät osa-alueet ovat kohdallaan: hinta, helppokäyt-
töisyys, liitettävyys, teknologia, tulevaisuuden näkymät 
sekä lisäksi se sisältää vuoden ilmaisen päivityssuojan.

Ohjelmisto sopii sekä oppilaitoksille että yrityksille.

HUOMIO YRITYKSET!
Yrityksissä LanSchool auttaa IT-hallin-
nossa ja prosesseissa mukana tulevan 
teknisen konsolin (Tech Console) kautta 
mm. seuraavissa toiminnoissa: 

• käyttöraportti (web ja sovellukset)
• ohjelmistojakelu verkon kautta
• ohjelmistojen ja laitteiden inventointi  

The best in Classroom Management just got better!



Osoitelähde: Moonsoft Oy:n markkinointirekisteri, Internet ja muut julkiset lähteet

EndNote X8
Julkaistaan marraskuussa!
Markkinoiden suosituin lähdeviitteiden hallintaohjelmisto
sisältää nyt viitearkiston jakomahdollisuuden jopa 100 kollegalle!


