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TOSIBOX® tarjoaa luotettavan yhteysratkaisun etätyöhön
PehuTec käyttää TOSIBOX® Virtual Central Lockia tietoturvallisen etäyhteyden
tarjoamiseen sekä käyttöoikeuksien helppoon jakamiseen ja hallinnoimiseen

Haaste

PehuTec on nopeasti kasvava R&Dkumppani, joka ratkoo asiakkaiden
erikokoisia tuotekehityshaasteita.
PehuTecin ydinosaamista ovat
langattomat, medikaali- ja IoT-ratkaisut.
Yrityksen aktiiviset ja sertifioidut
tuotekehitysratkaisut auttavat
asiakkaita menestymään.

Nopeampien yhteyksien ja työskentelytavoissa tapahtuneiden
kulttuurimuutosten myötä etätyöstä on tullut yhä yleisempää.
Innovatiivisuus on ollut yksi PehuTecin tärkeimmistä arvoista yrityksen
perustamisesta lähtien, ja yritys menee innokkaasti ja pelottomasti
kohti uutta ja tuntematonta. Siksi ei olekaan yllättävää, että PehuTec
suhtautuu myönteisesti myös etätyöhön. Oulussa päätoimipaikkaansa
pitävällä PehuTecillä on useita toimistoja ympäri maata. Etätyö on
yrityksen näkökulmasta tavanomaista toimintaa, ja siitä halutaan tehdä
mahdollisimman sujuvaa.
PehuTec käytti perusmallista VPN-ratkaisua etäyhteyden jakamiseen
etäkohteissa työskenteleville tiiminsä jäsenille. Yhteyttä ei kuitenkaan
pidetty tarpeeksi nopeana vaivattomaan etätyöhön, ja tiettyyn aikaan
päivästä yhteydet jopa katkesivat. Se oli hankalaa ja harmillista
työntekijöiden kannalta, ja lisäksi se aiheutti keskeytyksiä ja tietojen
menetyksiä.
PehuTec etsi luotettavaa ratkaisua, joka mahdollistaisi tietoturvallisen
etäyhteyden sekä käyttöoikeuksien helpon jakamisen ja hallinnoimisen.
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Ratkaisu
PehuTec löysi innovatiivisen TOSIBOX®-etäkäyttöratkaisun, jonka
tarjoavan yrityksen kotipaikka on PehuTecin tavoin Oulu. Ratkaisu
toteutettiin vain puolessa päivässä, ja siitä lähtien se
on hämmästyttänyt luotettavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.
PehuTec asensi TOSIBOX® Virtual Central Lockin toimistonsa
palvelimelle, ja etätyöntekijöiden kannettaville tietokoneille
asennettiin TOSIBOX® SoftKey -ohjelmistot. TOSIBOX® auttoi
PehuTeciä korvaamaan perinteisesti hankalasti ja vaivalloisesti
konfiguroitavan VPN-ratkaisun nykyaikaisella teknologialla, jota
ei tarvitse konfiguroida.
PehuTecin työntekijät voivat nyt muodostaa yhteyden yrityksen
palvelimelle SoftKey-ohjelmistolla ilman fyysistä Avainta.
Epäluotettavat yhteydet eivät enää vaivaa heitä, vaan he voivat
työskennellä samaan tapaan kuin yrityksen pääkonttorissa.
IT-vastaavan työstä tuli merkittävästi helpompaa, sillä hän
voi hallinnoida käyttöoikeuksia Virtual Central Lockilla mistä
tahansa käyttämällä TOSIBOX® Avain -laitetta, joka toimii
Master-Avaimena. Uusia SoftKey-lisenssejä voidaan luoda ja
käyttöoikeuksia myöntää välittömästi jopa maan toiselta puolelta.

”TOSIBOX®-teknologian ansiosta
olemme saaneet ratkaistua yhteyden
luotettavuuteen liittyvät ongelmat.
Tiimimme ei joudu enää kohtaamaan
katkenneisiin yhteyksiin liittyviä
hankaluuksia. TOSIBOX® tarjoaa meille
tietoturvallisen etäyhteyden, joka
varmistaa, että asiakkaidemme tiedot
pysyvät turvassa.”
Jussi Vepsäläinen,
Technology and SW Manager,
PehuTec Oy

Virtual Central Lockilla voi luoda ja hallinnoida käyttöoikeusryhmiä, mikä tuo PehuTecille lisäarvoa, sillä se pystyy näin
tarjoamaan rajoitetun käytön asiakkailleen. Tämä on helpottanut
yhteydenpitoa PehuTecin asiakkaiden kanssa. Ratkaisu on
erittäin tietoturvallinen, joten PehuTec voi olla varma siitä,
että niin yrityksen ja asiakkaiden tiedot kuin patentteihin tai
lähdekoodeihinkin liittyvät asiakirjat pysyvät turvassa.
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PehuTec on ollut ratkaisuun erittäin tyytyväinen, ja yritys
aikoo tulevaisuudessa asentaa TOSIBOX® Lukko 500:n
suurimpiin toimistoihinsa.

Hyödyt
•
•
•

Käyttöoikeuksien erittäin helppo hallinnointi
Luotettava etäyhteys nykyaikaisiin etätyötarpeisiin
Erinomainen tietoturvataso niin PehuTecille kuin asiakkaillekin

Finland
sales@tosibox.com
support@tosibox.com
Sales, Finland, tel. 044 709 0100
Sales, International, tel. +358 44 709 0200
www.tosibox.com

PehuTec
Elektroniikkatie 10,
90590 Oulu
Finland

TIETOTEKNIIKKA

Järjestelmäarkkitehtuuri

Admin

Yrityksen LAN

Master-Avain tarvitaan
vain SoftKey-lisenssien
luomiseen. Käytetään myös,
kun uusia Lukkoja lisätään
sivutoimipisteisiin.
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