Tibio

Luottaa Lenovon konesaliteknologiaan
Kotimainen IT-palvelutalo Tibio on rakentanut tarjoamansa
konesalipalvelut Lenovon ratkaisujen ja teknologian varaan. Tibio tuottaa
palvelut Uspenskin katedraalin alla peruskalliossa sijaitsevasta konesalista.
Palveluiden kysyntä on kasvanut, ja palvelutalo on panostanut vahvasti
myös ylläpito- ja tukipalveluidensa kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys ja
konesaliympäristön toimintavarmuus ovat erinomaisella tasolla.

Tibio tarjoaa kattavat konesalipalvelut Suomessa toimiville
yrityksille ja organisaatioille Helsingin ydinkeskustassa
sijaitsevasta korkean käytettävyyden konesaliympäristöstä.
Erittäin turvallisissa laitetiloissa sijaitseva konesali on
varustettu Lenovon Flex Systems-sarjan palvelimilla,
Lenovon tallennuslaitteilla, räkkipalvelimilla ja
Ethernet-verkkoteknologialla. Tibio on toiminut tiiviissä
yhteistyössä Lenovon kanssa yhtiön perustamisesta lähtien.
”Käynnistimme konesalipalveluiden tuottamisen vuonna 2015, ja
vertailimme melko laajasti eri valmistajien teknologiaa. Lenovon
ratkaisut osoittautuivat tekniikan ja skaalautuvuuden osalta
laadukkaiksi”, sanoo Tibion toimitusjohtaja Harri Savolainen.

”Lenovolta löytyy edistyksellisiä ratkaisuja, joita käyttämällä
olemme kyenneet nostamaan konesaliympäristömme
toimintavarmuuden sekä skaalautuvuuden korkealle tasolle.
Arvostamme sitä, että saamme kaikki perusinfrastruktuuriin
tarvittavat laitteet teknologiakumppaniltamme Lenovolta.”

Asiakkaille optimoidut palvelut

Tibio on panostanut kokonaisvaltaisiin IT-ulkoistuspalveluihin,
ja tarjoaa korkealaatuiset konesaliteknologiat työkuormien
ajamiseen, tallennukseen ja datan varmistukseen. Tibio on
kehittymässä pääkaupunkiseudulla merkittäväksi
IT-palveluntarjoajaksi.

”Hybridit IT-ympäristöt yleistyvät edelleen vauhdilla. Voimme
ottaa suurenkin yrityksen IT-infrastruktuurin tehokkaasti
haltuun, ja siirtämään konesaliimme. Tarjoamme siihen useita
vaihtoehtoja, ja autamme yrityksiä tekemään fiksuja valintoja.
Kerromme samalla kannattaako jokin työkuorma siirtää
pilviympäristöön. Meillä on kokemusta asiakkaidemme hyvinkin
erilaisten ja monimutkaisten IT-ympäristöjen haltuunotosta.
Tiedämme miten se kannattaa tehdä hallitusti ja osaamme
myös toteuttaa sen”, sanoo Savolainen.
”Kuuntelemme jokaista asiakasta herkällä korvalla, ja tarjoamme
jokaiselle optimaalisen kokonaisuuden. Meidän vahvuuksia ovat
halu palvella asiakkaitamme heidän tarpeiden mukaisesti.
Teemme joka päivä töitä sen eteen, että kaikki asiakkaamme
ovat tyytyväisiä.”

Kysyntä pysyy vahvana

Tibion konesalissa ajatetaan runsaasti myös liiketoimintakriittisiä
työkuormia. Palvelutalo uudistaa ja laajentaa
konesaliympäristöään kysynnän kasvaessa.
”Investoimme hiljattain Lenovon uusiin tallennuslaitteisiin, joilla
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä enemmän
kustannustehokkaita vaihtoehtoja tallennukseen”, korostaa
Savolainen. ”GDPR:kin tuo henkilödatan tallentamiseen ja
suojaamiseen uusia vaatimuksia. Uskon, että se lisää yritysten
halukkuutta säilyttää dataa kotimaassa.”
”Operoimme konesaliympäristöämme itsenäisesti, mutta
voimme tarvittaessa hyödyntää myös Lenovon
asiantuntijoiden osaamista. He auttavat meitä tekemään
oikeita valintoja ja konfigurointia, jotta konesaliympäristömme
koostumus on optimaalinen. Olemme tehneet yhdessä oikeita
ja käyttötarkoitukseen tehokkaasti skaalautuvia valintoja”,
sanoo Savolainen.

Tibio tarjoaa eri SLA-palvelutasot asiakkaan toiveiden
mukaan täysin kahdennetuista ympäristöistä.
”Toimintavarmuus on ollut sitä luokkaa mihin olemme
Lenovon kanssa tottuneet ja mitä meille on luvattu. Haemme
aidosti ratkaisuja, jotka ovat optimaalisia kokonaisratkaisuja
asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakkaamme tarvitsema
kokonaisratkaisu on usein hybridi”, sanoo Savolainen.

Kehitystä ja kovia tavoitteita

”Olemme noin 20 prosentin kasvuvauhdissa, mikä takaa
meille liiketoiminnan kehittymisen. Tässä kasvuvauhdissa
pystymme ylläpitämään korkean palvelutasomme. On
tärkeää, että kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme
kapasiteettia yhä nopeammin ja joustavammin. Kapasiteetin
ja laskentatehon lisäys tai optimointi onnistuu nopeasti ja
tarpeiden mukaan skaalautuen”, sanoo Savolainen.
Tibion asiantuntijat osallistuvat myös Lenovon koulutuksiin,
jotta osaaminen pysyy korkealla tasolla. ”Koulutukset ovat
olleet laadukkaita. Pohdimme yhdessä Lenovon
asiantuntijoiden kanssa miksi juuri tietty ratkaisu tai laite
sopisi ympäristöömme parhaiten sekä minkälaista
lisensointia kannattaa käyttää. Yhteistyömme toimii
Lenovon kanssa hyvin”, sanoo Savolainen.
”Teemme Tibion kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, ja
tarjoamme heille myös mahdollisuuden hankkia
konesalilaitteet ja koko konesali-infran joustavana
vuokrapalveluna”, sanoo Lenovon Tomi Mannikainen. ”He
voivat hankkia yhden palvelimen tai koko konesalin
käyttöönsä jopa vain kolmeksi kuukaudeksi.
Vuokrapalvelumme kautta asiakkaamme voivat uudistaa ja
laajentaa ympäristöjään tehokkaasti esimerkiksi
ohjelmisto-ohjatun konesalin suuntaan.”

”Tuotamme konesalipalvelumme
Lenovon toimintavarmoilla
konesalilaitteilla. Oikeiden laitteiden
valitseminen on erittäin tärkeää, ja
Lenovon asiantuntijat ovat auttaneet
meitä siinä. Kokonaisuuden toimivuus
on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää,
jotta voimme tuottaa asiakkaillemme
laadukkaat palvelut.”
– Harri Savolainen, toimitusjohtaja, Tibio
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”Saamme Lenovolta myös arvokasta asiantuntemusta ja
kehitysideoita. Olemme panostaneet myös laadukkaiden ylläpito- ja
tukipalveluiden kehittämiseen, sillä asiakkaamme haluavat
kasvavassa määrin kokonaisvaltaista IT palvelua.”
—Harri Savolainen, toimitusjohtaja, Tibio
Kotimainen IT-palvelutalo Tibio on rakentanut tarjoamansa konesalipalvelut
Lenovon ratkaisujen ja teknologian varaan. Tibio tuottaa palvelut Uspenskin
katedraalin alla peruskalliossa sijaitsevasta konesalista. Palveluiden kysyntä on
kasvanut, ja palvelutalo on panostanut vahvasti myös ylläpito - ja
tukipalveluidensa kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys ja konesaliympäristön
toimintavarmuus ovat erinomaisella tasolla.

