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IT-haldusteenus
IT-haldusteenuse põhieesmärk on võtta vastutus IT-taristu toimimise ja
tõhustamise eest, lastes seeläbi kliendil keskenduda oma põhitegevusele.
Oleme täiskohaga IT-partner, nõustame ja anname hoogu teie IT arengule.

Toimiv IT ja probleemide ennetus

Miks?

Mida teeb?

Kuidas?

IT-haldusteenus sisaldab:

Miks OIXIO?

Kellele?
OIXIO IT-haldusteenus on mõeldud ettevõtetele, kus vähemalt 25 arvutitöökohta.

OIXIO | Veerenni Keskus, Sidur 3, Tallinn; tel: 6990678;
E-post: oixio@oixio.ee; veeb ja e-pood: www.oixio.ee

Tänapäeval pole keskmisel ettevõttel otstarbekas omada kogu sisemist kompetentsi enda IT eest hoolt kandmiseks. IT-spetsialisti
värbamine on kallis ning tööturu olukorra vaatest ka keeruline, samas pole ühe või ka mitme inimese näol tihtipeale võimalik katta
kõikide tehnoloogiate ülest kompetentsivajadust. Teenuse kulu ettevõttele on enamasti väiksem kui üheainsa spetsialisti palgal
hoidmine.

Meie teenus hõlmab töökohtade (arvutid, lisaseadmed), serverite, pilveteenuste, võrgu jt
taristukomponentide haldust ja kasutajatoe teenust, et vältida IT-probleemidest tulenevaid
tööseisakuid.

Meie teenus on mugav, turvaline ja läbipaistev. Teenust pakub sertifitseeritud meeskond.

Teenusega saab ettevõte kindlustunde toimivast IT-taristust, võttes koormuse sisemiselt IT-vastutajalt.
Teenusega tuleb ettevõttesse selge pilt hetkeseisust kui ka tulevikunägemus, mis on vaja IT normaalseks
käigushoidmiseks ja arenguks. Teenuses sisaldub igapäevane IT-tugiteenus (kasutajatugi/helpdesk)
töötajatele kui ka probleemide lahendamine kohapeal. Tulevikukindluse tagavad ennetav haldus ja
arendusettepanekud.

Vajalik
kompetents on alati dubleeritud, kättesaadav ja paindlik. Kasutame ja

(ITSM ja UEM) lahendusi, mis võimaldab meil haldustegevusi automatiseerides
probleeme kiiresti lahendada ja ka ennetada. Tuleme appi mis tahes teile vajalikus skoobis, disainime
teenuse sisu teie nõuetest lähtuvalt ning võtame enda vastutada taristu osad, millega teie ise tegeleda ei
soovi. Selleks võib olla ka ainult kasutajatoe teenus, võrguhaldus vm.

ManageEngine ServiceDesk Plus
Desktop Central MSP

Pakutav reageerimisaeg Standard on 2h/4h, vajadusel saame kiiremad olla

Pakutav taasteaeg Reeglina ei paku, vajadusel saame pakkuda

Tasuta väljasõidud tööpäevadel Piiramata

Pöördumiste arv kuus Piiramata

Lepingu kuutasu sees osutatav
fikseeritud töötundide maksimaalne
maht

Osadel juhtudel fikseerime lepingu raames osutatava töötundide mahu.
Töötundide täitumisel hinnastame kõik tegevused täiendavalt (soodsama
tunnitasuga, s.o -10%)

Tööajaarvestuse täpsus 15 minutit

Iseteenindusportaali kasutamise võimalus

LEPINGUGA kaetud tegevuste kirjeldus (skoop)

ManageEngine ServiceDesk PLUS

> Töökohtade ja lisaseadmete haldus
> Võrguhaldus
> Serverite ja serveriruumiseadmete haldus
> Varunduse haldus
> E-maili teenuse haldus
> Administratiivne IT-haldus
> Microsoft 365 teenuste haldus
> Sharepoint Online teenuse haldus
> Exchange Online teenuse haldus
> Teiste ettevõtte infosüsteemide haldus ja nõustamine

> Kasutajatugi
- Pöördumise võimalused:

• Kasutajakeskkond veebis
• Telefonitugi
• E-mail
• Mobiilirakendus

- Kasutajate nõustamine
- Tõrgete lahendamine kliendi juures kohapeal

> IT parendamine ja tõhustamine

• Võimaldame otsekontakti tippspetsialistiga
• Kõrge kliendirahulolu (valdkonna kõrgeim soovitusindeks, vaata: Recommy.com).

Kasutajatoe rahuloluindeks on OIXIO keskmisest veelgi kõrgem, ulatudes 95%-ni.
• Laiahaardeline kompetents ja onsite tugi üle Eesti
• Paindlikud ja kliendi vajaduskesksed teenused

Tere tulemast! | Welcome!

Live Chat
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LEPINGUGA kaetud tegevuste kirjeldus (skoop)

> Kasutajatugi
- kasutajatugi pöördumiste registreerimisteks ja

konsultatsiooni saamiseks;
- kasutajatoe poole pöördumiseks on järgmised

võimalused:
• kasutajakeskkond veebis
• telefonitugi
• e-post
• mobiilirakendus

- kasutajate nõustamine
- tõrgete lahendamine kliendi juures kohapeal

> Töökohtade ja lisaseadmete haldustegevused:

> Võrguhaldustegevused:

> Serverite ja serveriruumiseadmete haldustegevused:

> Varunduse haldustegevused:

> E-posti teenuse haldamine:

- tööjaamade operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvaraga
seotud probleemide tuvastamine ja lahendamine,
võimalusel kaughalduse teel, vajadusel kliendi juures
kohapeal;

- viirusetõrjetarkvara korrektse töötamise kontroll;
- vajadusel töökohtade monitooring;
- töökoha lisaseadmete haldus;
- töökohtade turva- ja versiooniuuenduste paigaldus;
- uute arvutitöökohtade töökorda seadmine.

- võrgu aktiivseadmete seire;
- võrguaktiivseadmete konfigureerimine;
- võrgu aktiivseadmete turvafunktsioonide haldus;
- võrgurikete korral sekkumine;
- seadmete püsivara uuenduste paigaldamine;
- võrgu parandamiseks ettepanekute tegemine;
- VPN haldus.

- serveriruumi seadmete ja teenuste seire;
- serveri OS, tüüp-teenuste ja rollide installeerimine,

konfigureerimine;
- turvauuenduste paigaldamine;
- turvasätete, ligipääsude ja õiguste haldus;
- seadmete püsivara uuenduste paigaldamine;
- UPS seadmete haldus;
- kettakastide ja andmemassiivide haldus ja seire;
- virtuaalkeskkondade haldus (Hyper-V, VMware, XEN,

KVM).

- serverite ja töökohtade varunduse seire;
- varundusplaani loomine ja ajakohasena hoidmine;
- varunduse toimivuse seire;
- testtaastamised vajadusepõhiselt.

- teenuste ja meilivoo seire;
- postkasti seadete administreerimine;
- kasutajate haldus;
- spämmifiltri haldus (võimalusel);
- grupitöövahendite haldus;
- meililistide, gruppide, teenuspostkastide haldus;
- admin-portaali haldus.

> Administratiivsed IT-haldustegevused:

> Microsoft 365 teenuste haldustegevused:

Microsoft 365 juhtpaneeli haldus

> Sharepoint Online teenuse haldus

> Exchange Online teenuse haldus

> Teiste teenuste ja infosüsteemide haldustegevused:

> IT parendamine ja tõhustamine

- IT-inventari pidamine;
- IT-dokumentatsiooni loomine ja ajakohasena hoidmine;
- IT-intsidentide haldus ja aruandlus.

- kasutajatugi ja kaughaldus;
- kasutajate, (turva)gruppide ja litsentside haldus;
- Azure Active Directory/AD Connect administreerimine;
- turvateenuste haldus (lisateenusena);
- süsteemi- ja autentimislogide regulaarne seire

(lisateenusena);
- ametliku toe vahendamine teenuse kasutamisel

tekkivate teenusepakkuja poolsete häirete korral.

Sisaldab järgmiste komponentide igapäeva haldustegevusi:
- dokumendihaldus (saidid, teegid, loendid);
- juurdepääsuõigused;
- OneDrive failide sünkroniseerimise agent;
- turvateenused.

Sisaldab järgmiste komponentide igapäeva haldustegevusi:
- kasutajad ja postkastid;
- meililistid ja grupid;
- kasutajaõigused;
- grupitöövahendid;
- rämpspostifilter;
- meilivoog;
- Outlook meiliklient;
- turvateenused.

- nõustamine teenuste kasutamisel tekkivate küsimuste
ja/või probleemide korral.


