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Onko tietoturva vuoden 2020 
kasvumoottori?

Pääkirjoitus

Sekä kuluttajien että yritysten suojautuminen 
on viime vuosina parantunut, kiitos yleisen 
tietoisuuden kasvun tietoturvaan ja kybersuo-
jaukseen liittyen yhdessä GDPR:n aiheuttami-
en vaatimusten kanssa. Lehdissäkin on viime 
aikoina ollut juttuja suurista korvauksista, ja 
miten yritykset ja kaupungit ovat joutuneet 
hyökkäysten uhreiksi. Verkosta on tullut tur-
vaton, vai onko?

Moni luottaa olevansa suojassa antivirus-oh-
jelman pyöriessä koneella. Onneksi antivirus-
ohjelmistoista rupeaa löytymään jo koneop-
pimista sekä tekoälypohjaisia järjestelmiä, 
jotka koettavat ohjelmiston käytöksestä pää-
tellä, onko se luotettava. Erilaiset cryptolocker-
hyökkäykset vaativat myös ohjelmistoja, jotka 
ymmärtävät milloin on normaalista suojauk-
sesta kyse ja milloin kyseessä on pahantahtoi-
sen kiristäjän ohjelma. 

Onpa jopa ollut artikkeleita tapauksista, jois-
sa ainoa keino on ollut katkaista nettiyhteys 
kokonaan. Savun hälvettyä on maksettu kovia 
summia oppirahoja virheistä, joihin olisi pitä-
nyt paremmin varautua. 

Siksi vaikuttaakin siltä, että tämän alueen osaa-
misessa on paljon parannettavaa. Käyttäjien 
tulisi oppia, että ihan kaikkeen ei voi netissä 
luottaa, ja IT-ylläpitäjien sekä tukihenkilöiden 
tulisi syventää tietoturva-ajattelua. Välillä tun-
tuu, että pitäisi olla (terveellä tavalla) vaino-
harhainen, mutta sekin on rasittavaa kun on jo 
tottunut netin avoimuuteen. 

Onneksi on olemassa kuitenkin myös ohjelmis-
toja, joilla voi parantaa käyttäjien osaamista ja 
sen tunnistamista, milloin viesti on validi ja mil-
loin siinä taas on pöpöjä. IT:n tulisi aina miet-
tiä, että jos tämä data olisi Hesarin etusivulla, 
niin olisiko se hyvä juttu. Näillä parannuksilla 
saisimme ehkä parempaa tietoturvaa. Panos-
tuksia se vaatii kaikilta, niin kuluttajilta kuin yri-
tyksiltä, eikä julkinen sektorikaan ole turvassa 
kuten pari kotimaista esimerkkiä osoittaa. Hy-
vää on se, että näistä puhutaan julkisesti, min-
kä ansiosta ehkä vielä käsitämme, ettemme ole 
enää missään lintukodossa. 

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.

Juha Piispa



PITKÄIKÄINEN
Moonsoft antaa asiantuntevaa palvelua 15 vuoden kokemuksella

LAAJA VALIKOIMA
Ohjelmistoja ja sertifikaatteja laaja-alaisesti isoilta ja 
pieniltä valmistajilta 

KOTIMAINEN 
Toimistomme sijaitsee Espoossa, ja olemme täysin
kotimainen yritys

NOPEA, TEHOKAS JA JOUSTAVA
Itsenäisyytemme ansiosta voimme mukautua 
yksilöllisiin tarpeisiinne

YKSI OSTOPAIKKA RIITTÄÄ  
Saatte kauttamme merkittävimmät erikoissoftat  
–  kaikki yhdestä osoitteesta

LISENSSIEN ARKISTOINTI
Mikäli lisenssitietoja sattuisi katoamaan, löytyvät 
meiltä aina Moonsoftin kautta kulkeneet lisenssitoimitukset

YLI 4000 TOIMITTAJAA
Turvallisuus-, grafiikka-, kehitys-, toimisto- ja monia muita 
ohjelmistoja, ja edustettujen valmistajien määrä kasvaa jatkuvasti

TIETOTAITO
Moonsoftin kautta saat 10 lisenssiasiantuntijan tietotaidon avuksesi 
– kokemusta löytyy yhteensä useiden vuosikymmenien edestä!

Moonsoft on 15 vuodessa vakiinnuttanut asemansa sekä 
tuttujen että tuntemattomampien ohjelmistojen luotettavana 
toimittajana. Olipa ohjelmistotarve pieni tai suuri, autamme 
aina asiakkaitamme tehokkaasti ja asiantuntevasti.

moonsoft.fi  +358 207 439 500  sales@moonsoft.fi



ABBYY FineReader - The smarter PDF solution

ABBYY FineReader is a versatile PDF tool which empowers information 
workers to efficiently manage documents in the digital workplace. It 
is based on ABBYY’s AI-driven OCR technology to make it easier to 
digitize, retrieve, edit, protect, share, and collaborate on all kinds of 
documents in the modern working world and drive your digital trans-
formation process even further.

Seeing is believing! Test FineReader yourself for free:
Request a volume licensing trial: ABBYY.com/fr-licensing

6 MAIN REASONS WHY
PERPETUAL:
Buy once, use indefinitely.

ON PREMISE:
Keep the software within your network.

LICENCE MANAGEMENT AND DEPLOYMENT :
Benefit from network or virtualization deploy-
ment, and easy, simple license management.

ABBYY OCR:
Take advantage of industry-leading accuracy
and seamless integration into PDF functions –
so you can work with any PDF document and
convert them into editable formats smoothly
and effectively.

EASY TO USE:
Navigate FineReader’s intuitive, self-explanatory 
interface with ease.

COMPETITIVE PRICES:
Enjoy competitive pricing, as well as attractive
volume licensing offers.

www.moonsoft.fi  •  0207 439 500  •  sales@moonsoft.fi
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Kybersuojaa Datallesi

www.acronis.com   #CyberFit 

Yksi ratkaisu toimii 
milletahansa 
työmäärälle

Suojaa datasi markkinoiden turvallisimmalla
varmuuskopiointiohjelmistolla 

Säästä kuluissa,
paras ROI ja TCO 

Palautat tiedostosi
sekunneissa

Välitöntä suojaa
vain kolmella
klikkauksella 

Cyber Backup
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Ohjelmistorobotiikan (RPA) 
käyttöönoton hyödyt ja haasteet

Kuten mitä tahansa uutta teknologiaa käyttöönotetta-
essa, myös ohjelmistorobotiikkaa implementoidessa on 
tärkeää huomioida sen tuoma lisäarvo, mutta myös oi-
keintehdyn implementoinnin tärkeys suorituskyvyn ta-
kaamiseksi. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Au-
tomation, RPA) käyttöönotto luo mukaansatempaavia 
hyötyjä ja implementoinnin haasteita uusille käyttäjille.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt

Kuvitellaan esimerkinomaisesti vakuutusalalla toimiva 
organisaatio, joka haluaa automatisoida prosessejaan su-
juvoittaakseen lukuisia hallinnollisia tehtäviä ja optimoi-
dakseen liiketoiminnan prosesseja. Organisaatio etsii au-
tomaatioratkaisua, joka muuntaa back-office –toiminnot 
parantamaan ketteryyttä ja kasvua nopeasti. Ottamalla 
käyttöön ohjelmistorobotiikan organisaatio saa useita 
hyötyjä aikaan, kuten korvausvaatimusten käsittelyn te-
hostuminen, tarkempaa manuaalisen datan syöttöä, ja 
nopeaa skaalautuvuutta asiakkaan tarpeen mukaan. 

Nämä ohjelmistorobotiikasta saatavat hyödyt ovat ver-
rattain yleisiä, eikä niistä saa todellista kuvaa automaa-
tion mahdollistamien etujen laajuudesta ja syvyydestä. 
Alla kerromme ohjelmistorobotiikan harvemmin mainit-
tuja etuja.

HELPOTA SÄÄDÖSTEN PERÄSSÄ PYSYMISTÄ

Ohjelmistorobotiikka poistaa eri tietolähteiden väliset 
aukot, ja pitää kirjaa kaikesta mitä robotit tekevät. Tämän 
ansiosta työntekijät voivat proaktiivisesti tunnistaa ja 
hoitaa mitä tahansa kohtia, jotka eivät ole säädöstenmu-
kaisia, helpottaen myös sisäisten tarkastusten ajamista.

RPA EI TUNKEILE – YHTEENSOPIVUUS OLEMASSA 
OLEVIEN JÄRJESTELMIEN KANSSA

Ohjelmistorobotit matkivat ihmisen toimia, mikä tarkoit-
taa sitä, että teknologia on datan kanssa vuorovaiku-
tuksessa eri alustojen ja applikaatioiden käyttöliittymän 
tasolla, aivan kuten ihminenkin toimisi. Tämän ansiosta 
organisaatioiden ei tarvitse tehdä muutoksia alla oleviin 
järjestelmiin ohjelmistorobotteja käyttöönotettaessa. 
Käyttö ei tällöin työllistä jatkuvasti IT:tä tai vaadi työnte-
kijöiltä koodaustaitoja.

PARANNETTU ASIAKASKOKEMUS

Ohjelmistorobotiikan ajatellaan yleisesti tarjoavan yri-
tyksille mahdollisuuden vapauttaa työntekijöiden aikaa 
suurelta määrältä itseään toistavia tehtäviä, kuten os-
totilaukset tai korvausvaatimukset. Vaikka back-officen 
tehtävien automatisointi ei näyttäisi vaikuttavan front-
officeen, ohjelmistorobotiikalla saadaan myös asiak-
kaalle asti näkyviä parannuksia. Automaation ansiosta 
organisaatiot voivat tuottaa asiakkaille parempilaatuisia 
palveluja nopeasti ja tehokkaasti.

www.moonsoft.fi  •  0207 439 500  •  sales@moonsoft.fi
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Ohjelmistorobotiikan haasteet

Ohjelmistorobotiikan avulla organisaatiot, kuten esi-
merkkinä käytetty vakuutusyhtiö, saavat useita hyötyjä 
optimoidakseen liiketoimintaansa ja tarjotakseen erin-
omaista asiakaspalvelua. Mikään uusi teknologinen rat-
kaisu ei kuitenkaan tule ilman joitain haasteita, kuten in-
tegrointi organisaation nykyiseen infraan.

OIKEIDEN PROSESSIEN VALINTA

Ohjelmistorobotiikan avulla toteutettava automaatio toi-
mii parhaiten tehtävien kanssa, jotka ovat itseään toista-
via, perustuvat tarkkoihin sääntöihin, eivät vaadi ihmisen 
arvostelukykyä, ja joita on paljon. Tällaisia ovat esimer-
kiksi datan siirto ja kopioi-liitä –tehtävät. Ohjelmistoro-
botiikan käyttöönotto onkin vaikeaa sellaisten liiketoi-
mintaprosessien kohdalla, jotka eivät noudata tarkkoja 
standardeja, ja jotka vaativat usein ihmisen väliintuloa.

ODOTUSTEN ON OLTAVA REALISTISET

Epärealistiset odotukset ovat suurin este uutta tekno-
logiaa käyttöönotettaessa. Ohjelmistorobotiikka ei ole 
ihmelääke operatiivisille ongelmille tai toimimattomille 
prosesseille. Organisaatioiden tulee ymmärtää ohjelmis-
torobotiikan rajoitukset, eli mitä sillä voi tehdä ja mitä 
ei. Teknologisia päätöksiä tulisi tehdä organisaation yk-
silölliset tarpeet huomioon ottaen, sillä ohjelmistorobo-
tiikan toiminnallisuudet, käyttöönoton aikataulut ja ope-
ratiiviset tulokset vaihtelevat riippuen organisaatiosta. 
Ohjelmistorobotiikalta odotettavista tuloksista on hyvä 
keskustella koko organisaation sisällä, jotta kaikki hyödyt 
saadaan varmasti irti.




PRTG is a powerful and easy- 

to-use solution, which is suitable 
for businesses of all sizes.


Everything is included with 

PRTG; there is no need for addi-
tional plugins or downloads.


Monitor all the systems,  

devices, traffic, and applications 
in your IT infrastructure.

Stay ahead of IT 
infrastructure issues

Key Features
Integrated technologies
All important technologies are supported:
• SNMP: ready-to-use and custom options
• WMI and Windows Performance Counters
• SSH: for Linux/Unix and macOS systems
• Traffic analysis using flow protocols or packet sniffing
• HTTP requests
• REST APIs returning XML or JSON
• Ping, SQL, and many more

Maps and dashboards
Visualize your network using real-time maps with live status information.  
Individualize your map using custom HTML. Once you’re done, share  
your map as a URL that is accessible either publicly or only internally on 
your LAN.

Tackle the increasing complexity of your  
IT environment with PRTG Network Monitor

Find out more about the monitoring software that helps 
system administrators work smarter, faster and better:  
paessler.com/prtg

FIND OUT HOW 
IN OUR WEBINAR

Flexible alerting
PRTG alerts you when it discovers problems or unusual metrics.  
PRTG comes with many built-in mechanisms for notifications, such as  
email, push, or HTTP requests. With our free apps for Android and iOS, 
you can get push notifications delivered directly to your phone.

Endpoint Protection Solutions 
All-in-one protection for data, devices, 
people, and applications. 

Avast Business Endpoint Protection Solutions provide a range 
of award-winning antivirus protection and patch management, 
so businesses can run smoothly and effi  ciently without interruption. 
Our hundreds of millions of connected users provide a continual 
stream of data that helps us quickly identify and destroy any 
threat. Day and night, across the globe, our immense cloud-based, 
machine-learning engine is evolving and learning, making our 
solutions smarter, faster, and growing more powerful by the second.

Avast Business. 
Leading the Future of 
Business Cybersecurity.
Avast Business provides integrated, cloud-based endpoint 
and network security solutions to protect small and medium 
businesses from the growing threat of downtime, lost 
revenue, and reputational damage caused by cyberattacks.

Backed by the largest, most globally dispersed threat 
detection network, the Avast Business security portfolio 
makes it easy and aff ordable for businesses to secure, 
manage, and monitor increasingly complex IT environments.

To learn more about Avast Business, 
visit www.avast.com/business

Product 
of the year

2018
100% certifi ed 

protection against 
zero-day threats

Award winner 
for lowest 
impact on 

PC performance

Tested and 
approved by the 
most prestigious  

anti-malware institute

Awarded for 
highest quality 
of anti-malware 

products for SMBs

Winner of Growth Excellence Leadership Award for Endpoint Management

240+ patents 
granted 240+

73 countries with at 
least 1 million users

73

Listed on the LSE $

1988
Avast has been in 

business since 1988

50% of employees 
are in R&D

435+ million
users worldwide

25 o�  ces 
worldwide

Over 1700 
employees

740,000 businesses 
protected

One of the largest 
security companies
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Kyberhyökkäykseen reagoiminen – Mitä tehdä kun hyökkäys on toteutunut?

Miten hyvin tahansa hoidatkaan kyberturvallisuuttasi, voit milloin tahansa joutua kyberhyökkäyksen uhriksi. Tästä 
syystä jokaisen organisaation, koostaan huolimatta, tulisi olla varautunut reagoimaan kyberhyökkäyksen onnistumi-
seen. Tärkeintä valmistautumisessa on reagointisuunnitelma kyberturvahäiriön varalle.

Mistä valmiussuunnitelma koostuu?

Valmiussuunnitelmaa luodessa on otettava huomioon monta erilaista ja keskenään yhtä tärkeää elementtiä. Jos yksi-
kin näistä elementeistä jää huomiotta, olisi vaikeaa reagoida tehokkaasti kyberhäiriön tapahtuessa. Tämä aiheuttaisi 
kaaosta organisaatiossa, mikä taas vaikuttaisi vakavasti muun muassa tietoturvaan ja liiketoimintaan operatiivisella 
tasolla. 

Valmiusryhmä (Incident Response Team)

Ei ole optimaalista pitää erillistä ryhmää vain odottamassa kyberturvahäiriötä. Kun ICT-valmiusryhmää muodostetaan, 
on käytettävä olemassa olevia työntekijöitä. Valmiusryhmä kootaan vain tarpeen vaatiessa, mutta jokaisen ryhmään 
kuuluvan on tiedettävä tarkkaan roolinsa ryhmässä, ja miten rooli vaikuttaa heidän päivittäiseen työhönsä.

• Päätöksentekijät: Avainasemassa ovat henkilöt, jotka pystyvät tekemään päätöksiä.

• Tekniset henkilöt: Valmiusryhmä tarvitsee ihmisiä, jotka pystyvät tutkimaan häiriötä, käyttämään teknisiä resurs-
seja sekä palauttamaan ja/tai korjaamaan vahingoittuneita resursseja.

• Laki- ja säädökset tuntevat resurssit: Häiriötilanteilla voi olla useille organisaatioille myös laillisia seurauksia, ja 
häiriötilanteissa tulee noudattaa useita säädöksiä, kuten GDPR, PCI DSS ja HIPAA. Tällöin myös lakia ja säädöksiä 
tuntevia henkilöitä on hyvä olla valmiusryhmässä.

• Viestintä: Lähes jokainen häiriötilanne vaikuttaa jotenkin myös ulkoisiin sidosryhmiin. Näitä voivat olla asiakkaat, 
partnerit tai suuri yleisö, riippuen organisaatiosi luonteesta. Valmiusryhmään olisi hyvä siis kuulua asiakasvastaa-
via, sekä henkilöitä asiakaspalvelusta ja PR:stä.

• Ulkoiset resurssit: Valmiusryhmään voi sisällyttää myös ulkoisia resursseja, kuten rikosteknikkoja ja riskinhallin-
nan asiantuntijoita.

Lue koko artikkeli: https://www.moonsoft.fi/go/breach

DATA BREACH
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NAUTI TEHOSTETUSTA TUOTTAVUUDESTA C++:LLA JA DELPHILLÄ

10.3 Rio, yksi Embarcaderon merkittävimmistä julkaisuista, tuo IDE:een monia uusia ominaisuuksia tehden siitä tehokkaamman ja 
helppokäyttöisemmän. Merkittävien parannusten avulla käytät vähemmän aikaa moninaisten laitteiden applikaatioiden tekemiseen 
ja saatat ohjelmistosi myyntivalmiiksi nopeammin. 10.3 Rio antaa ohjelmoijille mahdollisuuden luoda graafisesti hienostuneita ja 
suorituskyvyltään huipputason appseja Windowsille, macOSille, iOS:lle, Androidille ja Linuxille käyttäen samaa natiivia koodipohjaa.

10.3 Rio sisältää seuraavat parannukset:

• Päivitetty Clang-tehostettu kääntäjä ja tuki C++ 17:lle 32-bittiselle Windowsille
• iOS 13 ja macOS Catalina Delphi-tuettuna 
• Päivitetty mobiilialustojen tuki, sisältäen Z-Orderin ja natiivikontrollerit Androidille
• Delphin 64-bittinen tuki Androidille
• Parannuksia VCL:lle High DPI:n näytöillä, uusi VCL High DPI –imagelist, Per Monitor V2 –tuki, Win 10 ja ja WinRT –API:t
•  RAD Server –päivityksiä kuten Docker deployment, sisältäen uusia komponentteja, joilla voi yksinkertaistaa JSON-prosessointia 
ja backendien rakentamista Sencha Ext JS –web-applikaatioille
• Paranneltu koodintäydennys ja debuggaus optimoiduille buildeille ja uusia kirjastoja C++:lle
• Enterprise Connectors -laajennukset Enterprise- ja Architect-versioille

Tiesitkö?

Embarcadero ylläpitää Academics Program –ohjelmaa, jonka avulla Embarcadero haluaa tarjota ilmaisen käyttöoikeuden palkittuihin 
kehitysohjelmistoihinsa julkisille oppilaitoksille ja yliopistoille. 

Academics Program –paketti sisältää:
15x RAD Studio Pro + mobile kelluvia lisenssejä sekä 12 kuukauden ylläpidon
100x RAD Studio 1 User Workstation 9 kuukauden lisenssin ylläpidolla, joita oppilaitos voi jakaa opiskelijoilleen kotikäyttöön

Opiskelijakortilla saat RAD Studio Architect vuosilisenssin hintaan 59€ (alv 24%)!

10.3 Rio

www.moonsoft.fi  •  0207 439 500  •  sales@moonsoft.fi
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Miten lyhennämme 
al�stumisaikaa?  Mitä vaarantui? Miten priorisoimme

korjaamisen? 

Miten pärjäämme 
verra�una 

vertaisiimme?
 

Tenable Luminin avulla organisaatio saa vastauksen 
tärkeimpiin kysymyksiin kyberhyökkäyksen tapahtuessa:

Tenable.sc ja Tenable.io vastaavat kahteen ensimmäiseen kysymykseen. 
Tenable Lumin antaa vastauksen kahteen viimeiseen kysymykseen pis-
teyttämällä kyberhyökkäyksen esimerkiksi sijainnin ja laitetyypin perus-
teella, sekä vertailemalla tulosta kaikkiin Tenable-käyttäjiin, ja asiakkaan 

oman toimialan sisäisesti. 
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X1 hakee tiedot yrityksesi lukuisista dokumenteista ja toimii dokumenttien hakumoottorina

X1 Distributed Discovery (X1DD) edustaa ainutkertaista lähestymistapaa, jonka avulla yritykset voivat etsiä nopeasti hakusanoilla hel-
posti useista hajautetuista päätepisteistä ja datapalvelimista tietoa.  X1 avulla organisaatiot voivat automaattisesti siirtää, kerätä, pois-
taa tai ottaa muita toimintoja käyttöön hakuparametrien perusteella. Palkittua ja patentoitua X1-hakuteknologiaa hyödyntävä X1DD 
on ensimmäinen tuote, joka tarjoaa todellisen ja massiivisesti skaalautuvan hajautetun haun, joka toteutetaan kokonaisuudessaan 
loppukäyttäjätietokoneissa organisaatiossa tapahtuvissa tietotarkastuksissa. Tämä mullistava kapasiteetti pienentää huomattavasti 
kustannuksia ja vähentää merkittävästi riskejä ja toimintahäiriöitä.

X1DD toimii dokumenttien ja sisällön hakumoottorina on-demand-tilanteessa, jossa tietosi ovat nykyisin - työpisteillä, kannettavis-
sa tietokoneissa, palvelimissa tai pilvessä - ilman liiketoiminnan häiriöitä ja ilman laajaa tai monimutkaista laitteistokokoonpanoa. 
Yrityksen eDiscoveryn, GDPR: n ja muun tiedonhallinnan yhteensopivuusominaisuuksien lisäksi X1DD:ssä on palkittu X1-haku, joka 
parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja tekee samalla liian suppean todellisen noudattamisen tietohallinto-ohjelmista, mukaan lukien 
GDPR.

X1 Social Discovery on alan johtava ratkaisu, joka yhdistää useita sosiaalisen median ja web-lähteitä yhdeksi käyttöliittymälle - käyt-
täjinä mm. asianajajat, lakimiehet ja lainvalvonta, joiden tarvitsee kerätä ja etsiä tietoja sosiaalisista verkostoista ja internetistä.

Intuitiivisia, integroituja ja innovatiivisia työkaluja tehokkaampaan dokumenttien hallintaan

Olipa organisaatiosi pieni tai iso, DocsCorpilla säästät aikaa, rahaa ja vaivaa. Saat päivittäin enemmän aikaan: löydät dokumentit, 
muokkaat tietoa, tarkistat sähköpostien vastaanottajat, hallinnoit metadataa, vertailet ja yhdistät dokumentteja ja hallinnoit PDF-
tiedostoja.

pdfDocs on monikäyttöinen työkalu PDF:ien luomiseen, muokkaamiseen, yhdistämiseen ja turvaamiseen.
compareDocsin avulla pysyt ajan tasalla dokumenttiin tehdyistä muutoksista.
cleanDocs auttaa estämään tiedon joutumista vääriin käsiin.
contentCrawler on minimaalista hallinnointia vaativa ratkaisu tehokkaampaan etsimiseen ja varastointikustannusten pienentämiseen.
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