Funet-palvelut
tutkimukselle,
koulutukselle ja
valtionhallinnolle

Luotettavat ja
turvalliset yhteydet,
monipuoliset palvelut

Tutkimus- ja koulutusorganisaatioille
Funet merkitsee erityisesti luotettavia,
nopeita ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä
ja monipuolisia palveluita tutkimuksen ja
koulutuksen ydintoimintojen tukemiseen.
Tietoliikenneyhteydet kansainvälisiin
tutkimusverkkoihin ja yleiseen internetiin
hoidamme yhteispohjoismaisen NORDUnetverkon välityksellä.

Kattava ratkaisuvalikoima
tutkimukselle ja koulutukselle
Tutkimukselle on tarjolla erittäin nopeita, muusta
internet-liikenteestä erillisiä ja turvallisia tietoliikenneratkaisuja. Niitä käytetään tehokkaaseen tiedonsiirtoon ja esimerkiksi lähiverkkotasoisten yhteyksien
muodostamiseen eri toimipisteiden välille.

Liikkuvuus

Käyttäjätunnistus

Kansainvälisen verkkovierailupalvelu eduroamin
avulla eri korkeakouluissa tai tutkimuslaitoksissa
vierailevat opiskelijat ja henkilöstö voivat kirjautua
langattomaan vierailijaverkkoon oman
kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella.

Useimpiin Funet-verkon palveluihin kirjaudutaan
helposti ja turvallisesti Haka-käyttäjätunnistuksen
avulla, kotiorganisaation tunnuksin. Tarjoamme
myös muita turvallisia tunnistautumisratkaisuja eri
tarpeisiin: REMS, joka soveltuu arkaluontoisten tietoaineistojen tunnistautumiseen sekä Eduuni-ID, joka
sopii myös kansainväliseen yhteistyöhön.

Asiakasyhteistyö
Funet-yhteistyöryhmissämme tuemme verkostoitumista ja IT-kehitystyötä jakamalla työryhmien ja
kansainvälisten verkkotoimijoiden parhaita käytäntöjä. Nämä best practices -dokumentit löydät
info.funet.fi-sivustolta. Yhteistyötä tukevat myös
Eduuni-yhteistyöpalvelut.
Tuemme jäsenorganisaatioitamme myös tarjoamalla kursseja, seminaareja ja työpajoja sekä asiantuntijatukea käyttöönotoissa sekä mahdollisissa
laitteisto- ja ohjelmistopäivityksissä. Funet NOC
-verkkopäivystysasiantuntijamme valvovat verkon
toimintaa ja auttavat ongelmatilanteissa.

Tietoturva
Funet CERT -tietoturvayhteistyön avulla autamme
asiakkaitamme pienentämään tietoturvariskejä
yhteistyössä jäsenorganisaatioiden ja viranomaisten
kanssa. Autamme myös haittaohjelmien ja palvelunestohyökkäysten torjunnassa. Funet-varmennepalvelu kattaa tietoturvalliseen liikennöintiin tarvittavat
palvelin- ja henkilövarmenteet.

Videoviestintä
Funetin monipuolisesta videoviestinnän palveluvalikoimasta löydät ratkaisuja etäkokousten, suoratoiston sekä opetusvideoiden jakamisen ja peruseditoinnin toteuttamiseksi. Luentotallenteet ovat helposti
integroitavissa korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin.

Funet-palveluratkaisut
valtionhallinnolle
CSC ja Funet ovat valtionhallinnolle pitkäaikainen ja
luotettava kehityskumppani ja asiantunteva pysyvien
palvelujen tarjoaja. OKM:n hallinnonalalla kertynyttä
osaamistamme ja palvelujamme käytetään ja hyödynnetään laajasti myös julkishallinnossa.

Tiimeri-yhteistyötä valtionhallinnossa
Tarjoamme uutta Eduuni-konseptin pohjalta kehitettyä Tiimeri-palvelua sähköisen työskentelyn
ja verkostoitumisen palveluympäristöksi.

Videoviestinnän palveluilla voi
mm. tallentaa ja jakaa luentoja
tai järjestää etäkokouksen
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