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Kohalik olemasolu 
ja ülemaailmsed 
tarnevõimalused 

Atea on turuliider  

IT infrastruktuuri ja 

süsteemiintegratsiooni alal  

nii era- kui avalikus sektoris 

Põhjamaades ja Balti riikides. 



100  
miljonit EUR  

müügikäive Balti riikides 

1 
turuliider Põhjamaades 

+600 
sertifikaati Balti riikides 

1 
turuliider Balti riikides 

+700 
töötajat Balti riikides 

+3,700 
teenuse konsultanti 

+6,500 
täiskohaga töötajat 

+4,000 
klienti era- ja avalikus 

sektoris Balti riikides 

+130 
sihtriiki 

90 
kontorit 

TP2B 
The Place to Be 

#Ehitame 

EestIT 



Arvutitöökoha-

lahendused 

Lahendused 
 

Atea on suurim infotehnoloogiliste lahenduste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. 

Kommunikatsiooni-

lahendused 

Võrgu- 

lahendused 
Serverikeskuse-

lahendused 

Printimis- 

lahendused 

IT turva- 

lahendused 
Turva- ja nõrkvoolu-

lahendused 

Pilveteenuste 

lahendused 



Videokonverents  

teenusena (VaaS) 

Teenused 
 

Klient saab valida, kas osta ainult osa või kogu oma IT taristu teenusena. 

Riistvara  

hooldus 

Infosüsteemide 

hooldus 
Pilveteenused 

Hallatud 

printimisteenus (MPS) 

Võrgulahendused 

teenusena (NaaS) 

Atea eSHOP 

Tarkvara teenusena 

(SaaS) 



Teemad 

 

 

• GEANT ja Azure 

 

• Azure 

 

• Kuidas Atea selle kõigega aidata saab? 

 

 



GEANT ja Azure 
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GEANT raamhange 

• GEANT on katusorganisatsioon, mis ühendab rahvuslike hariduse ja teaduse 

andmesidevõrkude ( National Research and Education Network) organisatsioone  

 

• GEANT on korraldanud üleeuroopalise raamhanke pilveteenuste ostmiseks 

– Atea on kvalifitseerunud Azure teenuste pakkuja mitmetes riikides, sh Eestis 

– Kohe, kui EENet on sõlminud lepingu Ateaga, on võimalik EENeti klientidel hankida Azure 

teenuseid GEANT raamhanke kaudu 

 

• Lihtsalt: -15% Azure teenustest (natuke sõltub see EENeti tingimustest) 

– Express Route Unlimited 69.2% 

– Lisaallahindlus kui kasutus üle 60K USD (5%), 150K USD (7%) või 500K USD (10%) 

– Minimaalselt nõutud EES tüüpi raamleping 

– Minimaalne ost 1200€/aasta 



Azure 
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Andmekeskused 



Mida sellega teha saab? 

• Oma serverid saab pilve majutada 

• Veebilehe saab pilve majutada 

 

• Tagavarakoopiad saab pilve viia  

• Monitooringu/analüüsi saab pilve teha 

• Andmete visualiseerimise saab pilve peal teha 

• Kasutajate halduse/autentimise (ka mitme faktoriga) saab pilve abil teha 

• Mobiilseadmete halduse saab pilve viia 

 

• Rakendused, mis arendatud (sh õppetöös loodud rakendused), saab pilve publitseerida 

 

• Pilveteenuste haldust ja kasutamist saab õpetada 

 

 

 



Maksa vaid siis, kui kasutad 

 

 

• Pilveteenuste hea külg on see, et maksta tuleb vaid siis, kui teenuseid reaalselt 

kasutatakse 

 

• Automatiseeri teenuste välja- ja sisselülitamine 

– Kui ise ei oska või ei julge, siis vali sobiv partner 

 

• Hangi lihtsalt ja kiirelt lisaressurss 

– Loobu sellest siis, kui seda enam vaja ei ole 

 

 

 



Kasuta maapealseid litsentse 

• Azure virtuaalmasinate hinna sees on arvestatud ka Windows Serveri maksumust 

• Haridusasutuse litsentsihind on oluliselt odavam tavalitsentsi hinnast 

 

• Maapealseid litsentse võib kasutada ka pilves (ehk Windows masinad on sisuliselt Linux 

masinate hinnaga) 

– Oluline info on siinjuures see, et Datacenter litsentsi tohib samaaegselt kasutada nii pilves kui ka 

maa peal 

 

• Seoses sellega: Microsoft ja Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud lepingu, mis 

võimaldab soodustingimustel tarkvara hankimist 

– Küsi rendilepingu pikendamisel või sõlmimisel kindlasti erihinda/erihinna võimalikkust (kuni -45%) 

 

 

 



Miks Microsoft? 

 

• Sest pilveteenused on selle ettevõtte äri 

– Vastupidiselt mõnele, kelle põhiäriks on suunatud reklaamimüük 

– Kogu nende äri baseerub heal mainel ja sellel, et pilve majutatud andmed ei leki ning neid ei 

müüda 

 

• Microsoft on meeletult investeerinud turvalisusesse 

 

• Emakeelne tugi 

– Võimalus valida kohalik, kompetentne ja kättesaadav partner 

 

 



Alustage tasuta teenustega 

• Office 365 on ju tasuta 

– Sellega kaasneb pilveidentiteet (Azure AD) 

– Õpi seda kasutama 

 

• Kasutage tasuta monitooringuvõimalusi 

– https://experience.mms.microsoft.com/ 

– 500MB päevas on tasuta 

 

• Tehnilistele inimestele tasuta prooviversioonid 

– Microsoft IT Pro Cloud Essentials 

– https://www.microsoft.com/itprocloudessentials/en-US 

 

• Kasuta õppetöös Microsofti enda virtuaalseid laboreid 

– https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/my-virtual-labs 
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Kuidas Atea selle 
kõigega aidata 
saab? 
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Azure kompetentsikeskus 

 

• Ateal on Lätis suur Azure kompetentsikeskus 

– 25+ tippeksperti 

– 50+ kaetud Azure teenust 

 

• Võimalus korraldada teile kohandatud töötuba Azure kompetentsikeskuses 

– Tüüpiliselt kahepäevane töötuba Riias, viiakse läbi Atea Global Services poolt 

 

 



Atea Eestis 

 

• Teeme Azure seminare, jälgi infot! 

 

• Eesti- ja vene keelt vabalt valdavad inimesed 

 

• Järjest kasvav Azure kompetents 

 

• Sertifitseeritud spetsialistid 

 

• Lai tooteportfell 

– Seega ei vaata me teie probleeme vaid Azure vaatenurgast, vaid püüame leida parima võimaliku 

lahenduse 



Küsimusi? 

 
Heiki.Tahis@atea.ee 

+372 56 957 000 
 

Front page, Green background 


