
Vain toimiva IT  
on edullinen



Näkemyksellinen IT-kumppani

Voicelink tarjoaa IT-palveluita ja -laitteita 
asiantuntevalla ja ystävällisellä otteella. 
Tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme 
tuottavuutta. Meillä on pitkä kokemus ja 
laaja tietotaito erilaisten alojen IT-ratkai-
suista. Osaamisen lisäksi valtteihimme 
kuuluu hyvä ja nopea palvelu. Ammattilai-

sillemme asiakaspalvelu on luonteva osa 
roolia niin myynnin ja asennuksen kuin 
teknisen kehittämisenkin tehtävissä.

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme, 
joita tarjoamme kaikenkokoisille asiak-
kaille Suomen lisäksi kansainvälisesti!

Hyvä IT on investointi, joka tuo yritykselle  
kehitystä ja kasvua. 
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Yhteistyön aluksi teemme yrityksen IT- 
ympäristöstä kattavan alkukartoituksen, 
jonka pohjalta luomme suunnitelman ym-
päristön parantamiseksi. Tiedät mitä pal-
veluita sinulla on käytössäsi etkä maksa 
turhista tai ylimääräisistä palveluista.

Pilvipalvelut tehostamaan  
liiketoimintaa
Pilvipalvelun idea on tarjota ohjelmia, pal-
veluita ja ratkaisuja helpottamaan käyttä-
jän arkea internetin välityksellä ilman, että 
niitä tarvitsee tallentaa omalle laitteelle 
tai yrityksen palvelimelle. 

Tutustu tuottaviin ja  
helppokäyttöisiin  

Microsoft Office 365 
-palveluihin.

www.voicelink.fi/palvelut/ 
microsoft-office365

Pilvipalvelujen tehokasta hyödyntämistä kehitetään  
kolmessa tasossa:

TIETOTURVA JA LAITE-
HALLINTA

2 TUOTTAVUUS  AUTOMATISOINTI31

IT-palvelu
IT-palvelumme avulla arjen IT hoituu kattavasti, 
sujuvasti ja kustannustehokkaasti. 

Katso referenssivideomme.
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Surface Hub 2S on suunniteltu 
hybridityötä varten
Surface Hub 2S on Windows 10 Team-käyttöjärjestelmä versiota 
käyttävä ratkaisu, joka muuntaa minkä tahansa tilan Teamsiä 
tukevaksi tilaksi hetkessä. Sen helposti liikuteltava design ja sisään 
rakennetut kaiuttimet, mikrofoonit ja mukana tuleva kamera 
takaavat, että etäosallistujat tuntevat olevansa osa tilaa ja pystyvät 
tasavertaisina tuomaan ideansa esiin. 

*2021 Työelämätutkimus: Suomessa uupuneet työntekijät, mutta 
edelleen intoa etätöihin
** Yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen muodostaminen ei on-
nistu ilman kasvokkaista kohtaamista ja työtä tullaan tekemään
 läsnäolevana työpaikoilla vielä verrattain pitkään (yli 50%) 
(Nuorkauppakamarin tutkimus Vapautta, Robotteja, Empatiaa 
2018)
*** 3NYT, “Don’t Get Too Comfortable in that Desk”, Oct 2017

Toimi tehokkaammin. Uusi tapa työskennellä.
Avaa kaksi näyttöä ja avaa uusia 
mahdollisuuksia. Microsoft innovoi 
Surface Duo:ssa täysin uuden mobi-
ililaitteen: Microsoft 365:n parhaat 
puolet, Google Play Kaupan laaja 
sovelluskirjo, digitaalinen kynäily 
ja tietysti puhelut. 

Miksi Surface Hub?
Helppokäyttöisyys – tehty varta vasten Teams-käyttöä varten ja pala-
verin aloitus yhdellä painalluksella ilman sisään kirjautumisia takaavat, 
että pääset nopeasti hybridipalaverissa asiaan. Kun palaveri on ohi 
laitteen muisti pyyhkiytyy ja seuraava tiimi voi tietoturvallisesti aloittaa 
oman palaverinsa ilman viivettä.  
-Jatkossa 95% kokouksissa on etäosallistujia*
-84% johtajista uskoo teknologian auttavan heitä olemaan luovempia**

Laatu – Microsoftin uniikki mikrofooniteknologia takaavat, että tilassa 
olevien äänet tulevat tarkasti ja kirkkaasti langoille ilman lisälaitteita. 
Surface Hub elää Windowsin ja Teamsin kehityksen mukana, joten 
te ette jää paitsi tulevaisuuden ominaisuuksista. Kosketusnäyttö ja 
digitaalinen kynä ovat uskomattoman tarkkoja mahdollistavat hybridi-
workshopit ja suunnittelupalaverit niin että jokainen osallistuja voi 
tasapuolisesti tuoda ideansa esiin. 
-58 % työntekijöistä kokee olevansa ylityöllistettyjä, 45 % uupuneita*

Modulaarisuus – Surface Hub 2S on helposti siirrettävissä niihin 
tiloihin, joissa käyttäjät niitä tarvitsevat kuten avokonttorin osaan, 
isoon neuvottelutilaan tai tiimin projektitilaan. Pistoke irti seinästä ja 
sinä määrität missä olet tiimisi kanssa tuottavin. Toimii saumattomasti 
Microsoft Team Room -ratkaisuiden kanssa. 
-Joustavat ja mukautuvat työtilat voivat kasvattaa tuottavuutta +25%**
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Puhepalvelut
VoiceLinkin avulla saat yrityksesi kaiken  
viestinnän samaan kanavaan.

Microsoft Teams
VoiceLink yhdistää yleisestä puhelinver-
kosta yrityksen numeroon tulevat puhelut 
työntekijän Teams-sovellukseen mihin ta-
hansa päätelaitteeseen. Työntekijät voi- 
vat näin hoitaa kaiken kommunikoinnin te-
hokkaasti yhdessä paikassa - käytettäväs-
tä laitteesta tai sijainnista riippumatta. 
Teams-puhelinjärjestelmä tuo yhteen oh-
jelmaan etäpalaverit ja kaikki yrityksen 
puhelut. 

VoiceRec for Teams
VoiceRec tallentaa Teams-puhelut -ja pa-
laverit yrityskohtaiseen, helppokäyttöi-
seen arkistoon, josta tietyn tallenteen ha-
keminen tai eteenpäin lähettäminen onnis- 
tuu nopeasti.



VoiceLinkin AV-ratkaisuilla mahdollistat 
yrityksellesi ajantasaisen varustelun edul-
lisella kuukausimaksulla. Me toteutamme 
AV-tarpeesi pienemmistä ratkaisuista laa-
jempiin kokonaisuuksiin. Toimitamme par-

AV-palvelut
Nykyaikaiset AV-järjestelmät  
ja esitystekniikat tekevät  
työskentelystä tehokasta.

haita AV-järjestelmiä toimistoihin, hotel-
leihin, kokoustiloihin, liikuntakeskuksiin, 
myymälöihin sekä kurssi- ja koulutuskes-
kuksiin.

Palvelumme sisältää 
tilakohtaisen suunnit-

telun, asennuksen, 
päivystävän etätuen 

sekä säännölliset  
huollot ja päivitykset.

Katso referenssivideomme.
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Laitepalvelut
Laitepalvelu on edullinen ja vaivaton 
vaihtoehto laitteiden hankkimiselle.

syytä hankkia laitteet palveluna

LAITTEET TOIMITETAAN  
ASIAKKAALLE VALMIIKSI  
ESIASENNETTUNA.

SAMAAN SOPIMUKSEEN VOI  
LIITTÄÄ KAIKKI LAITTEET, MYÖS 
MYÖHEMMIN HANKITUT.

KUSTANNUKSET OVAT TIEDOSSA 
ETUKÄTEEN, MIKÄ TUO  
HELPOTUSTA BUDJETOINTIIN.

YRITYKSESSÄ ON AINA AJAN- 
TASAINEN LAITEKANTA.

SAMALLA VOI OSTAA MUITA  
PALVELUTUOTTEITA, KUTEN  
MICROSOFTIN KUUKAUSI- 
HINNOITELLUT LISENSSIT.

10
PALVELU ON VAIVATON TAPA VAR-
MISTAA, ETTÄ IT-LAITTEET TOIMIVAT 
JA ETTÄ NE UUSITAAN AJALLAAN.

ASIAKAS MAKSAA LAITTEIDEN  
KÄYTÖSTÄ NIIDEN OMISTAMISEN 
SIJAAN. TÄLLÖIN KULUT JAKAUTUVAT 
ENNAKOIDUSTI TODELLISELLE  
KÄYTTÖAJALLE.

ASIAKKAALLA ON MAHDOLLISUUS 
HYÖDYNTÄÄ KÄYTETTYJÄ  
TIETOKONEITA.

VASTUULLINEN IT-LAITTEIDEN  
ELINKAAREN HALLINTA VOIDAAN 
SISÄLLYTTÄÄ ORGANISAATION  
YMPÄRISTÖOHJELMAAN.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN LAITTEI-
DEN TIETOTURVA VOIDAAN TAATA.

Seuranta, tuki,  
päivitykset ja  

tietoturva samasta 
osoitteesta:
 voicelink.fi.
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Katso referenssi-
videomme.
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TÄYSIN YLIVERTAINEN NETTILIITTYMÄ  
YRITYKSILLE JA TALOYHTIÖILLE
Nopeudet aina 10/10G asti. 

TUTUSTU JA TILAA >>   
www.s1networks.fi

Tietoturvapalvelut
Tietoturva on yksi menestyvän  
yrityksen elinehdoista.

Kaikenkokoiset yritykset toimialasta 
riippumatta voivat joutua tietoturva-
hyökkäysten ja tietovuotojen kohteeksi. 
Liiketoiminnan kannalta on 
oleellista tunnistaa tieto-
turvariskit ja hallita niitä 
tehokkaasti. Asiakkaanamme 
voit suhtautua 
tietoturva-asioihin 
rauhallisesti.

Me Voicelinkillä vastaamme 
kaikkiin näihin ja useisiin 
muihin kysymyksiin. Kans-

samme tiedät varmasti, mitä 
oikeanlainen suojautuminen 

yritykseltänne vaatii. 

Miten voin suojautua 
verkkorikollisten 

varalta?

Miten tunnistan 
yrityksemme  

tietoturvatarpeet?

Tilaa meiltä tietoturvasuunnitelma ja  
paranna tietoturvaa helposti ja hallitusti.
voicelink.fi/tilaa-tietoturvasuunnitelma 

Onko yrityksemme 
verkko turvallinen?

Katso referenssi-
videomme.
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Tyylikkäät ja optimoidut verkkosivut
räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin

Kysy meiltä lisää tai tilaa
maksuton analyysi yrityksesi
verkkosivujen nykytilasta! 

www.folcan.fi | info@folcan.fi

Haluaisitko, että verkkosivusi löytyvät Googlesta ennen kilpailijoitasi ja auttavat yritystäsi
sitouttamaan sivustollasi vierailevat henkilöt maksaviksi asiakkaiksi? Me autamme!

Ulkoistettu digimarkkinointi | Verkkosivut | SEO | Mainonta | Some | Visut

Folcan Oy tuottaa VoiceLinkin digimarkkinoinnin.
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GLOBAL VOICELINK GVL OY
Läkkisepäntie 11
00620 HELSINKI

(09) 41 500 500

Huolto
(09) 41 500 500
huolto@voicelink.fi 

Myynti
(09) 41 500 510
myynti@voicelink.fi 

Y-tunnus 0113904-7

luotettava
kumppani


