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Varmuus.fi on kolmesta moduulista koostuva varmuuskopiointipalvelu. Palvelun tarkoituksena on 
taata  asiakasyritykselle  täyden  varmuuden  liiketoimintansa  kannalta  tärkeiden  tiedostojen 
säilymisestä.  Asiakasyritys  voi  itse  valita  mitkä  moduulit  vastaavat  parhaiten  yrityksen  omaa 
tiedostojen säilytystarvetta. 
 
Palvelun vaatimukset: 
 

- Asiakasyrityksellä on oltava käytössään paikallisverkko, esimerkiksi toimiston verkko.  
- Asiakasyritys  säilyttää  kaikki  tärkeät  tiedostonsa  keskistetysti,  yhdellä  palvelimella,  jota 

käyttävät muut työasemat verkon sisältä tai vaikkapa kotoa VPN‐yhteyden kautta. 
- Asiakasyrityksen  tiedostojen  siirto  keskitetylle  palvelimelle  tapahtuu  joko  käyttämällä 

Windows‐jakoa tai NFS‐protokollaa. 
- Internet‐yhteyden saatavuutta suositellaan vahvasti, muttei se ole varsinainen vaatimus. 

 
Palvelun rakenne (moduulit): 
 
1) Tiedostopalvelin 
 
Varmuus.fi–palvelun tiedostopalvelin on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta: 

- Pienille  ja  keskisuurille yrityksille  suunnattu palvelinratkaisu on  kustannustehokas,  vähän 
tilaa  vievä  ja  myös  hiljainen  ratkaisu  tiedostojen  säilytykseen.  Palvelimessa  tiedostot 
säilytetään  kahdessa  paikassa,  joten  yhden  kovalevyn  esim.  fyysinen  rikkoutuminen  ei 
hävitä tiedostoja. 

- Suurille yrityksille on tarjolla  järeämpi palvelinratkaisu. Se tarjoaa enemmän muistitilaa  ja 
enemmän  tiedostojen  säilytystilaa.  Paras  sijainti  tällaiselle  laitteelle  olisi  ilmastoitu 
konesali. 

 
2) Paikallinen varmistus ulkoiselle kovalevylle 
 
Varmuus.fi–palvelun  paikallinen  varmistus  ulkoiselle  kovalevylle  tapahtuu  tiedostopalvelimeen 
liitettävällä  moduulilla.  Paikallisen  varmistuksen  kapasiteetti  on  sama  kuin  tiedostopalvelimen 
levyjen kapasiteetti. Moduuli sisältää aina edellisen päivän tiedostot ja ne on helposti haettavissa 
tiedostopalvelimen kautta. 
 
3) Ulkoinen varmistus Varmuus.fi‐palvelun suojatulle tiedostopalvelimelle 
 
Tämä vaihtoehto pitää asiakasyrityksen tiedostot varmasti turvassa, sillä tiedostot synkronoidaan 
Varmuus.fi‐palvelun kanssa joka yö. Varmuus.fi‐palvelun palvelimet sijaitsevat fyysiseti eri tilassa, 
mutta kuitenkin Suomessa, pääkaupunkiseudulla. 
 
Synkronoinnin  lisäksi  Varmuus.fi‐palvelu  varastoi  viikon  ajaksi  kaikki  asiakasyrityksen  poistetut 
sekä luodut tiedostot. Tämä pelastaa niissä tapauksissa, joissa asiakasyritys on poistanut tiedoston 
eikä  ole  hakenut  sitä  ajoissa  paikalliselta  varmennusmoduulilta  (moduuli  2).  Ominaisuus 
mahdollistaa myös  tiedostojen  palauttamisen  alkuperäiseen muotoon, mikäli  niihin  on  päässyt 
livahtamaan virheitä tai tiedosto on mennyt kokonaan rikki. 
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Asiakasyrityksen  tiedostojen  siirron  nopeus  riippuu  asiakasyrityksen  internet‐yhteyden 
nopeudesta  ja  laadusta. Tiedostot kulkevat  turvallisesti, vahvasti salattuina Varmuus.fi‐palveluun 
asti. 
 
Asiakasyrityksen  tiedostojen  palauttaminen  toimistoaikana  kuuluu  kuukausimaksuun. 
Toimistoajan ulkopuolella veloitamme normaalin tuntimaksun (ks. alla).  
 
Hinnasto (pienet ja keskisuuret yritykset) 
 

Tomenpide  Hinta 
Asiakasyrityksen  tiedostopalvelimen  vaihto  Varmuus.fi  tiedostopalvelimeen 
(Varmuus.fi  moduuli  1).  Sisältää  kaksi  500Gt  kovalevyä  sekä  10  tuntia 
asiantuntijamme työaikaa. Kertamaksu. 

1200 eur 

Varmuus.fi paikallinen ulkoinen varmistusmoduuli (Varmuus.fi moduuli 2). Sisältää 
yhden ulkoisen, 500 Gt kovalevyn ja tunnin asiantuntijamme työaikaa. Kertamaksu. 

150 eur 

Varmuus.fi  ulkoinen  varmistus  Varmuus.fi‐palvelimelle  (Varmuus.fi  moduuli  3). 
Sisältää  100 Gt  varmennettua  tallennustilaa  ja  tunnin  asiantuntijamme  työaikaa. 
Kuukausimaksu. Tiedostojen palautus virka‐aikana kuuluu kuukausimaksuun. 

60 eur / kk 

100 Gt lisätilaa ulkoisessa (Varmuus.fi moduuli 3) Varmuus.fi‐palvelussa  30 eur / kk 
Varmuus.fi asiantuntijan työ  50 eur / t 
 
Hinnasto (suuret yritykset / järeä varmistusratkaisu) 
 

Tomenpide  Hinta 
Asiakasyrityksen  tiedostopalvelimen  vaihto  Varmuus.fi  tiedostopalvelimeen 
(Varmuus.fi moduuli 1). Sisältää neljä 500Gt kovalevyä (1‐2 jakoa, yht 1T tilaa, raid 
1, reiserfs) sekä 15 tuntia asiantuntijamme työaikaa. Kertamaksu. 

2500 eur 

Varmuus.fi paikallinen ulkoinen varmistusmoduuli (Varmuus.fi moduuli 2). Sisältää 
yhden ulkoisen, 1T kovalevyn ja tunnin asiantuntijamme työaikaa. Kertamaksu. 

250 eur 

Varmuus.fi  ulkoinen  varmistus  Varmuus.fi‐palvelimelle  (Varmuus.fi  moduuli  3). 
Sisältää  100 Gt  varmennettua  tallennustilaa  ja  tunnin  asiantuntijamme  työaikaa. 
Kuukausimaksu. Tiedostojen palautus toimistoaikana kuuluu kuukausimaksuun. 

60 eur / kk 

100 Gt lisätilaa ulkoisessa (Varmuus.fi moduuli 3) Varmuus.fi‐palvelussa  30 eur / kk 
Varmuus.fi asiantuntijan työ  50 eur / t 
 
Hintoihin lisätään ALV. 
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Yhteystiedot 
Mikäli  olet  kiinnostunut  varmuuskopiointipalveluistamme  tai  sinulla  on muita  kysymyksiä,  ota 
meihin yhteyttä! 
 
Suomitech Oy 
toimisto@suomitech.fi 
 
04567 00 643 
Dmitri Radtsenko 
toimitusjohtaja 
 


