yrityspalvelut
Kaikki samasta paikasta.

yrityspalvelumme
IT-PALVELUT
M365. Työntekovälineet kommunikointiin, kokouksiin
ja tietoturvaan paikallisesti ja etänä. Meiltä kaikki
palvelupaketit yrityksenne tarpeiden mukaan.

Backup. Varmuuskopiointipalvelut kaikkiin tarpeisiin,
mm. palvelin-, työasema- ja M365-ympäristöistä.
IT-tuki. Helposti tavoitettava ja henkilökohtainen
IT-tukemme ennaltaehkäisee sekä ratkaisee
haastavimmatkin IT-ongelmat.

PUHELIN
MODERNIT PUHELINRATKAISUT. Monipuoliset ja edulliset
puhelinvaihdepalvelut sekä kiinteään että mobiili
verkkoon.
■ Cloudberry. Käyttäjiensä tarpeisiin muovautuva
monipuolinen ja huippumoderni IP-puhelinvaihde
palvelu.
■ SIP-trunk. Internetin yli toimiva puhelinvaihde
liittymä. Korvaa esim. vanhat ISDN-liittymät.

Faksi. Faksipalvelullamme voitte lähettää ja vastaan
ottaa fakseja sähköpostinne kautta, missä ja milloin
tahansa.
DNA Mobiililiittymät. DNA jälleenmyyjinä tarjoamme
DNA:n mobiililiittymäratkaisut tarpeenne mukaan.

Internet
Kuituliittymät. Kuitutekniikka tarjoaa markkinoiden
tehokkaimman, nopeimman ja vakaimman internet
yhteyden. JNT:llä on kattava ja alati laajeneva kuitu
verkko Pohjanmaalla. Kysy saatavuutta!
MOBIILI. Liikkuvaan työhön sopivat liittymät eri
tarpeisiin. Me autamme mielellämme löytämään juuri
teille sopivat vaihtoehdot DNA:n yrityspalveluista.

Hosting ja web
Hosting ja datakeskus. Pohjanmaalla sijaitseva
JNT Datacenter tarjoaa hintansa arvoisia hostingpalveluja yrityksille, jotka haluavat siirtää palvelimensa
luotettavaan ja turvalliseen säilöön. Räätälöimme
sopivat ratkaisut yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.
Webpalvelut. Kauttamme domainnimet ja kotisivu
tilat verkkosivujanne varten. Meiltä myös sähköposti
osoitteet verkkotunnuksellanne.

www.jnt.fi
Turvallisuus



onko jnt teille
uusi tuttavuus?

Kameravalvonta. Kameravalvontapalvelumme valvoo
yrityksesi tiloja ja omaisuutta herkeämättä. Materiaali
tallennetaan ja varastoidaan salatun yhteyden yli JNT:n
palvelimille.

Olemme paikallinen ja luotettava yhteis
työkumppani ja tarjoamme palvelua teidän
ehdoillanne. Kerro meille tarpeenne, niin
etsimme teille sopivat ratkaisut. Olemme
aidosti kiinnostuneita auttamaan. Siksi
asiakkaamme ovat valinneet juuri meidät
palveluntarjoajakseen.

Palomuuri. Meiltä saatte kokonaisvaltaisen palomuuri
palvelun. Muureihimme voi valita erilaisia suojatasoja
sisällön ja tietoliikenteen suodattamista varten.
Muureissamme on myös VPN-yhteys turvalliseen
etätyöhön.

Hälytyksensiirto. Olemme jo 20 vuoden ajan
toimittaneet luotettavia hälytyksensiirtopalveluja.
Meiltä voit tilata viranomaisten tarkastamat ja
hyväksymät hälytyksensiirtopalvelut.

Asiakkaanamme teillä on ulottuvillanne
markkinoiden parhaat IT-palvelut. Me
JNT:llä teemme osamme, jotta Pohjan
maa olisi menestyksekäs alue myös
tulevaisuudessa. Yhdessä onnistumme!

muut
Displayit on digitaalinen ilmoitustaulu, jonka avulla
voit asettaa näytteille kuvia, tekstejä tai vaikka videoita.
Displayit sopii mm. konttoreihin, rappukäytäviin,
näyteikkunoihin ja kauppoihin.

Kaikki samasta paikasta.

Maksupäätteet. Meillä on laaja valikoima nykyaikaisia
maksupäätteitä kaikkiin tarpeisiinne.
Tietokoneet ja oheislaitteet. Meiltä kaikki tarpeelliset
IT-laitteet palvelimista kännyköiden latureihin.

Nollge on JNT:n IoT-konsepti. Nollgen anturit auttavat
teitä mittaamaan ja tarkkailemaan kriittisiä toimintoja,
muun muassa kiinteistö- ja elintarvikealalla.


Yritysmyynti
06 786 8200
yritysratkaisut@jnt.fi

räätälöidyt ratkaisut
Räätälöimme ratkaisut juuri teidän tarpeenne ja toivomuksenne mukaan.

lähellä teitä
Olemme paikallisia, teemme työtä pohjalaisten kanssa,
Pohjanmaan tulevaisuutta ajatellen.

teidänlainen palvelu
Asiantunteva henkilöstömme antaa henkilökohtaista palvelua
ja auttaa teitä mielellään, asiassa kuin asiassa.

Alholminkatu 3, Pietarsaari | Rauhankatu 22, Vaasa
www.jnt.fi

