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Pääkirjoitus

Havuja…perkele!
Tämä lausahdus on tuttu jo vuosien takaa, kun
Marjo Matikainen sai ensimmäisen arvokisavoittonsa hiihdon MM-kisoissa Oberstdorfissa 1987.
Tasan 30 vuotta kyseisestä tapahtumasta eli
vuonna 2017 on perustettu suomalainen elektronisen urheilun seura HAVU Gaming, joka on
tunnettu suomalaisittain hyvin menestyneestä
Counter-Strike -joukkueestaan.
Moonsoft haluaa tukea HAVU Gamingiä saavuttamaan paremmin heidän omia tavoitteitaan,
sillä uskomme HAVUn voimaan ja olemme aloittaneet pitkäaikaisen yhteistyön heidän kanssaan.

Moonsoftilla on vahva asema pohjoismaisena
ohjelmistotoimittaja, joten nyt on meidän vuoromme auttaa. Työyhteisössämme on myös vahva pelillinen henki ja usein meidät tavoittaa töiden jälkeen elektronisten harrastusten parissa.
Olemme jo pitkään seuranneet HAVUn pelejä ja
toivomme, että tulevina vuosina heillä olisi tarvetta myös palkintokaapin laajentamiseen. Ole
sinäkin mukana tässä projektissa!

Juha Piispa

Julkaisija: Moonsoft Oy, Vaisalantie 2-8, 02130 ESPOO. Y-tunnus: 1912540-1.
Tekijänoikeus: Moonsoft Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotemerkit kuuluvat niiden laillisille haltijoille.
Tilausohjeet: Tilausohjeet löydät web-sivultamme www.moonsoft.fi Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.

MAINOSLIITE

Ovatko ohjelmistojen hankinnat menneet liian hankaliksi,
aikaa vieviksi tai luottokorteilla pelaamiseksi?
Eikö aikaasi voisi käyttää paremmin, joten miksi et delegoisi ohjelmistohankintojasi?
Moonsoft Oy tarjoaa niin pk-yrityksille kuin suurempien yritysten IT-osastoille yhden kontaktipisteen, jonka puoleen kääntyä kaikissa ohjelmistoihin liittyvissä asioissa, oli sitten kyse ohjelmistojen hankinnasta, koulutuksesta tai tarpeiden kartoittamisesta. Ohjel- mistomyynti on ydinosaamistamme, joten voimme tarjota eri valmistajien tuotteista sopivimman ratkaisun,
järkevimmällä tavalla hankittuna – esimerkiksi oikeaa lisenssimallia hyödyntämällä. Valikoimassamme on tällä hetkellä yli 4500
valmistajaa.
Autamme sinua monin eri tavoin:
- autamme löytämään liiketoiminnan tarpeisiin sopivat ratkaisut
- seuraamme uusintoja ja muistutamme niistä ajoissa
- ei luottokorttilaskuja vaan normaali laskutus
- yhdistelmälaskut – miksi käsitellä 30 eri laskua, kun ne voi yhdistää
- lisenssitietojen arkistointi 10 vuoden ajaksi
Asiantuntemuksemme parantaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ohjelmistojen koko elinkaaren ajan.
Teemme ohjelmistojen valinnan ja hankinnan helpoksi.
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Kokeile trialia!

Progress WhatsUp Gold
seuraa ja valvoo IT-verkkoasi
IT-verkko on liiketoiminnan kannalta yksi keskeisin, monimutkaisin
ja haavoit-tuvin osa IT-ympäristöä. Tämä edellyttää verkon
jatkuvaa valvontaa toimivuu-den ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Oikeanlainen verkonvalvontaratkaisu auttaa varmistamaan
liiketoiminnan jatkuvuuden keskeytyksittä.

Nopea havaitseminen
Hakkeri voi murtaa verkon suojauksen parissa minuutissa,
joskus joka sekun-neissa. Tietomurron havaitseminen,
tunnistaminen ja rajoittaminen voi kestää jopa kymmeniä tai
satoja päiviä. Verkonvalvontajärjestelmä seuraa jatkuvasti
verkon tilannetta ja hälyttää heti, mikäli poikkeavuuksia
ilmenee. Tämä on elin-tärkeää verkon nopeille
turvaamistoimille sekä turvallisuuden kehittämiselle.

Sisäisten verkkouhkien havaitseminen
Yleensä verkkouhat tulevat ulkopuolelta, mutta sisäpiiriuhat
voivat olla sala-kavalampia, vahingollisempia ja vaikeammin
havaittavissa. Verkonvalvonta seuraa jatkuvasti verkon
toimintaa ja auttaa tunnistamaan epäilyttävän toiminnan. Kaikki käyttäjätoiminnan piikit eivät ole merkkejä
ongelmista, mutta äkillinen ja dramaattinen resurssien käytön
lisääntyminen esim. tiettyjen IP-osoitteiden kautta kasvava
liikenne, voi aiheuttaa hälytyksen suojaustason tarkistusta
varten.

Hyvä verkonvalvontaohjelmisto auttaa näkemään ja
ymmärtämään IT-verkon tilanteen kokonaisvaltaisesti ja
tarkasti. Se tarjoaa näkyvyyden verkkoliiken-teeseen ja
näyttää, mitkä sovellukset, käyttäjät ja protokollat kuluttavat
eniten verkon kaistanleveyttä. Tarvittaessa poikkeamat
muuttuvat hälytyksiksi ja ra-porteiksi, jotka varoittavat
IT:tä epätavallisista poikkeamista, jotka voivat olla merkkejä
verkkoon ja liiketoimintaan kohdistuvista ongelmista tai
uhista.

Progress WhatsUp Gold
-verkonvalvontaohjelmisto
tuo IT:lle kokonaisvaltaisen ja paremman käsityksen mitä
verkossa tapahtuu; ei pelkästään tietoturvauhista. Se valvoo
verkkoja, sovelluksia ja laitteita pilvessä tai paikan päällä.
• Etsii, kartoittaa ja visualisoi laiteriippuvuudet automaattisesti
• Optimoi verkkoliikenteen ja kaistanleveyden käyttöä
• Käyttää toimivia, yhtenäisiä ja muokattavia
hallintapaneeleja
• Etsii ja korjaa nopeasti verkko- ja palvelinongelmat
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Kofax Power PDF™
Power PDF – yhteistyötä ja tuottavuutta järkevään hintaan
PDF on yritysasiakirjojen yhteistyöstandardi. Useimmilla käyttäjillä ei kuitenkaan ole tehokasta PDF-työkalua. Kilpailukykyisten
ratkaisujen korkea hinta rajoittaa tehokkaiden PDF-ohjelmistojen käyttöä, kun taas halpojen vaihtoehtojen rajalliset ominaisuudet
turhauttavat käyttäjiä, jonka seurauksena yhteistyö ja tuottavuus kärsivät.
Kofaxin Power PDF Advanced tarjoaa kaikki yrityskäyttäjien tarvitsemat ominaisuudet järkevään hintaan. Käyttäjät voivat luoda,
koota, muuntaa, muokata, etsiä, suojata, tulostaa ja validoida PDF-asiakirjoja ja -lomakkeita ennennäkemättömän helposti ja nopeasti.
Power PDF 4.1 -versio ottaa aimo harppauksen eteenpäin. Parannettu saavutettavuustandardien noudattaminen, parempi yhteensopivuus uusien muokkaustoimintojen avulla, laajennetut integroinnit paikallisten pilvitallennuspalvelutarjoajien kanssa ja parannettu sähköisen allekirjoituksen integrointi. Power PDF:n avulla voit tehdä enemmän, nopeammin, sujuvammin ja turvallisemmin.

Ominaisuudet:

● Maksimoi tuottavuutta ja käyttöönottoa helppokäyttöisellä Office-käyttöliittymällä
● Luo ja kokoa PDF-tiedostoja helposti mistä tahansa sovelluksesta

● Allekirjoita ja lähetä PDF-tiedostot allekirjoitettavaksi Kofaxin SignDocin avulla

● Paranna asiakirjojen suojausta tehokkaalla salauksella, digitaalisilla allekirjoituksilla ja oikeuksien hallinnalla
● Työskentele minkä tahansa PDF-lomakkeen parissa
● Tehosta asiakirjojen tarkastelua ja yhteistyötä

● Yhdistä suoraan asiakirjojen hallintajärjestelmiin ja pilvitiedostojenjakosivustoihin
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Acronis Cyber Protect - varmistusohjelmisto integroidulla, reaaliaikaisella
haittaohjelmien- ja virustentorjuntaratkaisulla

Perinteinen varmuuskopiointi ja erillinen kyberturvallisuus ovat vanhentuneet
Yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt käsittelevät
kasvavissa määrin dataa eri muodoissa ja luottavat tiedon saatavuuteen, sisältöön ja sen tuomaan arvoon.
Verkkorikolliset kehittävät jatkuvasti hyökkäyksiään saavuttaakseen nämä arvokkaat tiedot, minkä vuoksi tietoturva-tutkimusyritykset, kuten AV-Test, raportoivat päivittäin yli 350 000 uudesta haittaohjelmauhasta.
Myös varmuuskopioidut ohjelmistot ja tiedostot ovat
näiden tietoturvahyökkäysten kohteina ja se voi estää
varmuuskopioidun tiedon palautukset. Tämä tarkoittaa,
että pelkkä varmuuskopiointi ei enää tarjoa sopivaa suojaa käyttäjien tiedoille ja organisaatioille. Vastaavasti
perinteiset kyberturvallisuusratkaisut eivät tarjoa varmistetulle datalle käyttäjien tarvitsemia tietosuoja- ja palautustoimintoja.
Integraatio ja automaatio ovat avainasemassa

varmuuskopiointiratkaisun tietoturvaratkaisuillaan. Se on
tällä hetkellä ainoa ratkaisu, joka integroi natiivisti kyberturvallisuuden, tiedon suojaamisen ja hallinnan, niin päätelaitteiden, järjestelmien kuin datan suojaamiseksi.
Minimoi ongelmatapaukset, karsi monimutkaisuus ja
paranna tuottavuutta!
Acronis Cyber Protect antaa yrityksille ja organisaatioille
mahdollisuuden ennakoivasti pysäyttää haittaohjelmien
hyökkäykset ja palauttaa tiedostot nopeasti ja luotettavasti. Lisäksi sen intuitiivinen käyttöliittymä vähentää
tietoturvan ja varmuuskopioiden hallinnan monimutkaisuutta.
Skannaa QR-koodi rekisteröityäksesi ilmaiseen kokeiluun
Acronis Cyber Protect soveltuu niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tarpeisiin. Parhaiten tutustut ratkaisuun kokeilemalla. Rekisteröidy ilmaiseen kokeiluun ja
kysy lisää Moonsoftista.

Kun luotetaan ratkaisuihin, jotka koostuvat useista eri
tuotteista, joita ei ole suunniteltu toimimaan yhdessä, voi
toimintaympäristöön syntyä tietoturva-aukkoja ja kokonaisuuden hallinta on monimutkaista ja kallista. Acronis
Cyber Protect mahdollistaa yhtenäisen ja integroidun
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CorelDRAW Technical Suite 2021
- tekninen kuvitus- ja luonnosohjelmisto
Laajenna visuaalisen viestinnän mahdollisuuksia
uuden CorelDRAW Technical Suite 2021:n avulla. Se
sisältää kattavan valikoiman sovelluksia tehokkaaseen
tekniseen suunnitteluun ja dokumentointiin. Koe
virtaviivainen työnkulku - projektien luomisesta tarkasteluun ja tulostamiseen - ammattimaisilla työkaluilla, jotka nopeuttavat tuottavuutta ja saavat aikaan
tarkkoja tuloksia.
Lisää 3D-dataa tai aloita alusta luodaksesi tarkat
tuotepiirustukset, kaaviot ja interaktiiviset varaosasivut tekniikkaan erikoistuneilla kuvitustyökaluilla. Laaja
tiedostoyhteensopivuus tekee työskentelystä mistä
tahansa sisällöstä helppoa, ja poikkeuksellinen valikoima suunnittelu-, ulkoasu- ja valokuvankäsittelyohjelmia muuttaa yksityiskohtaiset tekniset piirustukset
huomiota herättäviksi markkinointiresursseiksi.
Kun on palautteen tai hyväksymisen aika, yhteistyöominaisuudet auttavat jokaista käyttäjää olemaan
reaaliajassa, eikä julkaiseminen voisi olla varmempaa
alan standardeihin pohjautuvien tulosteiden ansiosta.
CorelDRAW Technical Suite on täydellinen paketti
yksityiskohtaisten teknisten kuvien, asiakirjojen ja
markkinoinnin apuna – valmistuksesta ja suunnittelusta, arkkitehtuuriin ja huipputekniikkaan.

Skannaa QR-koodi ja kokeile 30 päivän trialia
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POWERFUL DATA SECURITY MADE EASY
SECURITY IS NOT A DESTINATION, IT’S A JOURNEY
To achieve your security goals, you need a clear and effective strategy.
Using a security framework like NIST will help you with every phase of your security journey,
and choosing integrated solutions will simplify the work while eliminating blind spots.
The Netwrix portfolio addresses all five functions of the NIST framework:

IDENTIFY

PROTECT

DETECT

RESPOND

Which data is sensitive?
Which accounts pose risk and why?
What gaps leave us vulnerable to threats?

How can we enforce least privilege?
How can we minimize the risk posed by admin accounts?
How can we prevent dangerous changes?

Who is accessing sensitive data?
Is there any improper user activity?
Were all configuration changes approved?

Do I have to report a data breach?
How can we respond to threats faster?
How did an incident occur?

What data needs to be recovered?

RECOVER

How can we revert improper AD changes?
How could an incident have been blocked sooner
or prevented altogether?

Visit netwrix.com or scan the QR code for more information,
free trial and lots of helpful content.
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Sonatype - suojaa ja automatisoi ohjelmistotoimitusketju
Sonatype on markkinajohtaja kehittäjäystävällisessä, koko spektrin ohjelmistojen toimitusketjujen hallinnassa,
tarjoten kolmansien osapuolten avoimen lähdekoodin ja ohjelmistojen laadun, haavoittuvuuksien ja lisenssien
hallinnan.
Sonatypen kaupallisiin ja avoimen lähdekoodin työkaluihin luottaa yli 15 miljoonaa kehittäjää ympäri maailmaa.
Sonatypen visio on muuttaa tapaa, jolla maailma innovoi ja auttaa kaikenkokoisia organisaatioita suunnittelemaan korkealaatuisempia ohjelmistoja, jotka vastaavat paremmin liiketoiminnan tarpeita sekä ovat paremmin
ylläpidettäviä ja turvallisempia.
Jo kahtena vuotena peräkkäin Fast Company on antanut tunnustusta Sonatypelle yhtenä maailman parhaista
työpaikoista innovaattoreille, ja viimeisten viiden vuoden aikana se on nimetty Deloitte Technology Fast 500
and Inc. 5000 -listalle. Lisätietoja Sonatype.com -sivustolta.

Nexus Lifecycle
Antaa kehittäjille ja tietoturva-ammattilaisille mahdollisuuden tehdä turvallisempia avoimen lähdekoodin valintoja sovellusten suunnittelun, luomisen, testaamisen ja käyttöönoton määrittämiseksi sekä varmistaa, että organisaatiot jatkavat innovointia pienemmällä riskillä.

Nexus Firewall
Auttaa kehittäjiä valitsemaan vain korkealaatuisimmat avoimen lähdekoodin komponentit, eristämällä haavoittuvat tai huonolaatuiset komponentit niitä ladatessa. Nexus Firewall auttaa määrittämään parhaat avoimen lähdekoodin käytännöt Proxy-rekisterien yhteydessä.

Nexus Repository Pro
Nexus Repository Manager toimii yleisenä, paikallisena pakettien ja konttien rekisterinä, joka
hallitsee ja jakelee osia, kokoonpanoja ja valmiita tuotteita koko ohjelmiston toimitusketjun ajan.
Nexus Repository kokoaa yli 10 ekosysteemin rekisterit yhteen osoitteeseen yksinkertaistaen
Devops-operaatioita.

Nexus Container
Tekee kaiken eli tarjoaa täyden elinkaariturvallisuuden kubernetes ympäristöille, konteista itse
suoritysmpäristöön. Se etsii ja estää haavoittuvien konttien base-imageiden käyttöönoton ja on
on ainoa ratkaisu patentoidulla Layer 7 käyttäytymistarkastuksella. Layer 7 tunnistaa kaiken verkkoliikenteen konttien ja ympäristön sisällä, luoden automaattiset tietoturvakäytännöt perustuen
prosessien käyttäytymiselle. Nexus Container estää sekä tietovuotoja, nollapäivähaavoittuvuuksia sekä kubernetes-ympäristön verkko- ja tunnelihyökkäyksiä.

Sonatype on paikalla Cyber
Security Nordic -messuilla
Moonsoftin osastolla G7

Lue lisää osoitteesta sonatype.com ja ole yhteydessä Moonsoftin myyntiin.
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Uutta RAD Studio 11:ssä
Tärkeimmät IDE-parannukset:

● Uutta – Teräväpiirtotuki, joka mahdollistaa uusimpien 4k+ -näyttöjen täyden tuen
● Uutta – VCL-tyylit lisäävät suunnitteluaikaista tukea
● Uutta – C ++ Code Formatter automatisoi C ++ -koodisi asettelun Clang-muodossa
● Lukuisia Code Insight (LSP) -parannuksia, jotka perustuvat kehittäjäyhteisön palautteeseen ja pyyntöihin
● Etätyöpöytä – Parannettu etätyöpöytätuki (VCL ja IDE)
● Uudet FireMonkeyn suunnitteluohjeet ja kattavat opasteet
VCL-modernisointi:

● Päivitetty Rich Edit -komponentti poistaa XP-riippuvuudet ja tuo TRichEdit-ohjaimeen lisäominaisuuksia, kuten URL-osoitteen
tunnistus, oikeinkirjoituksen tarkistus, taustavärin ja läpinäkyvyyden

● TreeView-valintaruudut – Lisätty TreeView-valintaruutujen tuki, ja jokainen solmu tukee kolmea tilaa (osittainen, himmennetty,
poissulkeminen) käyttöliittymän mukauttamiseksi

● Lukuisia pieniä VCL-parannuksia, kuten lomakkeen oletuskoko ja kirjasin, poikkeusvalintaikkunan kopiointipainike, Coolbarparannukset, muistion ja RichEditin marginaalit, valinnaiset ryhmälaatikkokehykset ja paljon muuta

Kohdealustat ja kääntäjät:

● Uutta – macOS 64-bittinen ARM-kääntäjä ja työkalupakki sisältäen universaalin sovelluspaketin Intel-/Arm AppStore -toiminnoille
● Android – Android API 30 -päivitykset uusimpaan Android-käyttöjärjestelmään sekä päivitetty Google Play V3 -tuki ja siirtyminen
käyttämään AndroidX-kirjastoja

● Uusi – Android-tuki useille Classes.DEX-tiedostoille helpottaen ulkoisten Android-riippuvuuksien integrointia

Lisätietoja Rad Studiosta Moonsoftilta
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Citrix Secure Internet Access – kaikilla laitteilla kaikkialta – turvallinen ja luotettava pääsy sovelluksiin
Uusia digitaalisen työn trendejä ovat hybridityömallit, ohjelmistojen siirtyminen pilveen ja palveluntarjoajien tarjoamat
ratkaisut. Pilveen siirtymisen ja uusien työnteon mallien vuoksi
on tärkeämpää kuin koskaan turvata käyttäjät, sovellukset ja
tiedot vaarantamatta työntekijän rutiineja, ja samalla varmistaa
yhdenmukainen toimintaympäristö ja käyttäjäkokemus.
Citrix Secure Internet Access on pilvipalvelu, joka tarjoaa kattavan määrän tietoturvaratkaisuja ja ominaisuuksia, jotka mahdollistavat suojatun ja suorituskykyisen pääsyn verkkosivustoille ja SaaS-sovelluksiin maailmanlaajuisesti.
● Secure Web Gateway (SWG) tarjoaa verkkosivustojen ja
URL-osoitteiden suodatuksen sallien tai estäen verkkosivuston käytön yrityksen määrittämien sääntöjen perusteella. Haittaohjelmien torjunta (Anti-Malmware) tutkii sekä salatun että
salaamattoman verkkosisällön kaikkien uhkien tunnistamiseksi
ja estämiseksi. Lopuksi sovellusten hallinta (Application Control) tarjoaa näkyvyyden sovelluksiin, joille annetaan pääsy, ja se
mahdollistaa rakeisen hallinnan turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
● Firewall as a Service, palomuuri palveluna, tarjoaa kaksisuuntaisen ohjauksen, jotta vain luotettu ja suojattu liikenne voi kulkea yritysverkon ja internetin välillä. Sandboxing ”hiekkalaatikkotoiminnollisuus” tarjoaa eristetyn ympäristön, jossa epäilty
haittakoodi voidaan turvallisesti suorittaa ja käyttää, mikä auttaa estämään nollapäivähyökkäyksiä.

● Cloud Access Security Brokers (CASB) auttaa suojaamaan,
valvomaan ja hallitsemaan pääsyä SaaS-sovelluksiin (sallittuihin
ja estettyihin).
● Data Loss Prevention (DLP) varmistaa, että arkaluonteiset
tiedot, kuten luottokorttitiedot ja sosiaaliturvatunnukset eivät
katoa tai joudu luvattomille tahoille.

Citrix Secure Internet Access:
● Mahdollistaa tehokkuuden sääntöjen konfiguroinnissa,
kaistanleveyden hallinnassa sekä reaaliaikaisessa raportoinnissa yhdeltä, pilvipalvelussa käytettävältä rajapinnalta käsin.
● Suojaa käyttäjiä uhilta suojaten pääsyä sekä hyväksyttyihin
että valtuuttamattomiin sovelluksiin.
● Erottelee datan asiakkaiden ja sijaintien mukaan tinkimättömän tietosuojan varmistamiseksi.

Kysy lisää Citrix-ratkaisuista Moonsoftista!
www.moonsoft.fi • 0207 439 500 • sales@moonsoft.fi

MAINOSLIITE

Z E R O - C O M P R O M I S E A P P L I C AT I O N S E C U R I T Y

Threats are
inevitable.
Trade-offs
shouldn’t be.
Teams like yours are struggling to keep ahead of malicious
attackers. Staﬀ constraints, poor developer alignment,
incomplete security strategies, and inadequate tools force you
into risky tradeoﬀs. But what if you don’t have to choose?

Start your journey towards a better security posture.
Learn more at i.invicti.com/moonsoﬅ

Codima Enterprise Network Inventory Toolbox – verkon hallintaan
Codima Enterprise Network Inventory Toolbox on ratkaisu IT-verkon ja siellä olevien laitteiden ja ohjelmistojen inventointiin ja seurantaan. Se tarjoaa kolme erilaista moduulipohjaista työkalua tietoverkon sisällön tunnistamiseen. Ensimmäinen työkalu inventoi ITverkon sisällön, toinen tuottaa verkkokartan ja kolmas tarjoaa tietoverkon valvontaa tikettien ja hälytysten kanssa.

Vekkohaku

Discovery-ominaisuuden avulla löydät verkossasi olevat tietokoneet, tulostimet, reitittimet, kytkimet jne. järjestäen tiedot
helposti ymmärrettävään muotoon ilman erillisiä agentteja tai
ohjelmistoja. Haku voidaan tehdä eri verkoille ja tiedot tallennetaan yksilöllisesti, antaen pääsyn myös aikaisemmin tallennettuihin hakuversioihin.

Verkkoinventointi

Tee inventaario kaikista IT-verkossasi olevista laitteista ja ohjelmistoista sekä luo kokonaiskuva siitä.

Verkkokartat

Luo verkkokartat automatisoidusti yleiskatsauksia, dokumentaatioita sekä viestintää varten ja tarkastele niitä reaaliaikaisten
päivitysten kera.
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Verkon seuranta

Valvo verkkoasi SNMP:n (Simple Network Management Protocol) avulla, mikä antaa sinulle täydellisen käsityksen verkkosi
suorituskyvystä. Valvontamoottorit ovat erittäin skaalautuvia ja
ne hyödyntävät järjestelmässä monisäikeistystä ja porrastettua
kyselyä.

Miksi Codima Toolbox?

Codima tarjoaa helppokäyttöisen työkalun IT:n käyttöön. Hyödynnä ohjelmistoa IT-resurssien löytämiseen, inventointiin,
verkkokarttojen tuottamiseen, dokumentointiin, analysointiin
ja tutkimiseen. Se auttaa optimoimaan omaisuuden käyttöä,
alentamaan kustannuksia ja varmistamaan investointien tuoton. Yksi skaalautuva työkalu kaiken kokoisille organisaatioille.
Kysy lisää Moonsoftista!

Space - Integroitu tiimiympäristö
Olitpa kehittäjä, johtaja, laadunvarmistusinsinööri, kirjanpitäjä
tai henkilöstöhallinnosta - sinulle löytyy aina tilaa (Space).
Järjestä tiimit

Kaikki, mitä yrityksesi tarvitsee avoimen työn ja yhteistyön varmistamiseksi: tiimit, sijainnit,
jäsenprofiilit, roolit ja käyttöoikeudet, kalenterit, kokoukset, lomat ja blogit - kaikki löytyvät
yhdestä paikasta.

Kommunikoi chatissa

Henkilökohtainen postilaatikkosi - hae räätälöityjä ilmoituksia, vastaa ja reagoi chattien avulla,
tee kooditarkistuksia, seuraa ongelmia ja jaa asiakirjoja.

Suunnittele työ

Suunnittele, hallitse ja työskentele projektissasi tiiminä optimoimalla koko työnkulku ja yhteistyöprosessi.

Luo ja toimita

Anna koodi ja tutki muutoksia. Tarkistuskoodi. Luo yhdistämispyynnöt. Automatisoi työnkulut
ja CI/CD-työt. Säilytä ja hallinnoi pakettivarastoja. Yhdistä JetBrains IDE:t Spaceen.

Rakenna laajennettavalle alustalle

Mukauta ja laajenna Spacea vastaamaan organisaatiosi ainutlaatuisia tarpeita.

Saitko Turskaa sopimukseen, me autamme sinut irti siitä!
Maailma on tällä hetkellä melkoisessa myllerryksessä, ja olemme saaneet jo havaita, ettei monikaan tehty sopimus ole kovinkaan hyvä. Kuten esim. pörssisähkön nopeasti nousseet hinnat
ovat tuoneet monille merkittäviä lisäkustannuksia. Toisaalta muutama vuosi sitten tehty 24
kk:n määräaikainen sähkösopimus on tässä tapauksessa ollut mitä loistavin diili.
Kevään aikana on näkynyt monenlaisia sopimuksia. Myyjä voi sopimuskauden alussa myydä
tappiolla, kun tietää, että sopimusaikana voi sitten hintatasoa nostaa ja siten pelastaa oman
tilanteensa.
Näihin jyrkkiin muutoksiin tai tilantaisiin on monia syitä, joita ei aina osaa tai pysty ennakoimaan. Silloin on syytä ottaa pulssia hieman muualtakin. Siksi onkin tärkeää, ettei tee liian
tiukkoja sopimuksia, jotta voi välillä hankkia muiltakin toimijoilta, jos nykyinen sopimus tuntuu
siltä kuin olisi ollut pelkkää turskaa osakesalkussa.
Moonsoftin laaja tuotevalikoima antaa sinulle mahdollisuuden tarkistaa tilanne ja miettiä, että
oletko oikeasti sellaisten sopimusten varassa, joiden hinnoittelua ja palveluita kannattaa käyttää.
Oman työn ja vaivan lisäksi kannattaa huomioida myös se miten helpolla pääset, vai onko
ohjelmistoista tullut sellainen aikasyöppö, joka vie fokuksen pois omista hommistasi.

Muista ottaa pulssia muualtakin ja kysy lisenssihankintoihin liittyviä hintoja
myös meiltä.
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Secure Active Directory
and Disrupt Attack Paths
Tenable.ad enables you to see everything,
predict what matters, and act to address
risk in Active Directory to disrupt attack
paths before attackers exploit them.
WATCH ON-DEMAND WEBINAR
Introducing Tenable.ad – Secure Active
Directory and Disrupt Attack Paths

Microsoft Open-lisenssitilausten
päättyminen ja hinnanmuutokset

tenable.com/products/tenable-ad
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Intel® oneAPI
HPC Toolkit
Optimize your HPC applications for
maximum performance and realiability
with Intel #oneAPI expertise from your
Intel Elite Reseller - Moonsoft Oy
www.moonsoft.fi/intel
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