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1  JOHDANTO  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on System Center 2012 Configuration Manager järjeste l-

män käyttöönotto Kainuun ammattiopistolla. Aloite projektista tuli Kainuun ammattiopiston 

ICT-palveluilta ollessani siellä työharjoittelussa vuonna 2011. Tällöin heillä oli käytössä Sys-

tem Center Configuration Manager 2007 ja projekti olisi ollut kyseisen järjestelmän käytön 

saattaminen toimivaksi organisaatiossa. Ilmoitin kiinnostukseni projektiin ja sovimme että 

teen siitä opinnäytetyöni. Opinnäytetyön teon aloittamisen tullessa ajankohtaiseksi oli ohje l-

mistosta julkaistu uudempi versio. Sovimme toimeksiantajan kanssa, että SCCM 2007 -

version käyttämisen sijaan käytämmekin SCCM 2012 -versiota. Uusi järjestelmä asennettai-

siin vanhan rinnalle ja lopulta korvaisi sen. 

Opinnäytetyössä käsitellään järjestelmän ylläpitoa ja System Center Configuration Manager -

ohjelmistoa. Työn tarkoituksena on tuoda esille, mitä järjestelmän ylläpito on ja miksi sitä 

tarvitaan sekä mitä työkaluja SCCM tarjoaa sitä varten. Käytännön osuudessa suoritetaan 

järjestelmän käyttöönotto ja testaus sekä dokumentointi. Lisäksi siihen kuuluu Kainuun am-

mattiopiston ICT-palveluille pitämäni koulutustilaisuus. 

Järjestelmän rakentaminen suoritettiin Kainuun ammattiopiston tiloissa heidän laitteistoaan 

ja ohjelmistoja käyttäen. Käyttöönotto tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin pystytettiin järjes-

telmä testiympäristöön. Seuraavaksi se siirrettiin vanhan järjestelmän rinnalle tuotantoympä-

ristöön ja lopuksi vanha järjestelmä poistettiin käytöstä. 
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2  KAINUUN AMMATTIOPISTO 

Kainuun ammattiopisto on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat 

Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Sillä on toimintaa ympäri Suomea. Kainuun am-

mattiopiston eli KAO:n päätoimipaikkana toimii Kajaanin Opintien toimipiste. KAO:lla on 

useita toimipisteitä Kajaanissa, joiden lisäksi vakituisia toimipisteitä on Kuhmossa, Vuokatis-

sa, Suomussalmella ja Kuusamossa. Niiden lisäksi aikuiskoulutuksen toimipisteitä toimii Sot-

kamossa ja Vantaalla. (Kainuun ammattiopisto 2012a.) 

Opiskelijoita Kainuun ammattiopistossa vuosittain on noin 2600 nuorisopuolella ja 5500 ai-

kuispuolella. KAO:n palveluksessa on työntekijöitä lähes 500. Kainuun ammattiopiston 

vuoden 2011 liikevaihto oli 39 miljoonaa euroa. (Kainuun ammattiopisto 2012a.) 

Toimintaperiaatteet 

Kainuun ammattiopiston keskeisiä arvoja ovat asiakaskeskeisyys, luotettavuus, ammattitaito 

ja yhteiskuntavastuu. KAO:n tukee strategiansa toteutumista toimintajärjestelmällä, jolla se 

varmistaa että sovitut tavoitteet ja päämäärät viedään käytäntöön laadukkaasti organisaation 

kaikilla osa-alueilla. KAO myös arvio, kehittää ja parantaa toimintaansa systemaattisesti. 

(Kainuun ammattiopisto 2012b.) 

ICT-palvelut 

Kainuun ammattiopiston tietojärjestelmät ovat ICT-palveluiden vastuulla. ICT-päällikkö, 

ICT-suunnittelijat ja ICT-tukihenkilöt pitävät huolen siitä että organisaation tietotekniikka ja 

tietojärjestelmät toimivat. ICT-palveluiden toimenkuvaan kuuluu käyttäjätuki, erilaiset laite- 

ja ohjelmistoasennukset, palvelinten ylläpito ja asentaminen sekä suunnittelu- ja kehittämis-

tehtävät. 
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Järjestelmänhallinnan lähtötilanne organisaatiossa 

KAO käytti 2012 vuoden loppuun saakka järjestelmänhallinnassaan Microsoftin System 

Center Configuration Manager 2007:ää. Suuresta osasta organisaation käyttämistä ohjelmista 

on luotu paketointisovelluksella msi-paketit, joita käytetään ohjelmien asentamiseen, tai on 

käytetty ohjelmasta mahdollisesti valmiiksi saatavilla olevaa pakettia. Näin saadut ohjelmapa-

ketit on sitten asennettu käyttöjärjestelmäkuviin, jotka kukin sisältävät tiettyyn käyttökohtee-

seen tarvittavan ohjelmistokokonaisuuden. 

Erilaisia käyttöjärjestelmäkuvia luodaan useita. Kukin sisältää tietyt ohjelmat ja käyttöjärjes-

telmän. Eri käyttöjärjestelmäversioille luodaan omat käyttöjärjestelmäkuvat samoilla ohje l-

milla. Käyttöjärjestelmäkuvien määrää on pyritty rajoittamaan lisäämällä useamman käyttö-

kohteen tarvitsemat ohjelmat samaan kuvaan. Tästä johtuen niitä käytettäessä työasemiin 

tulee turhia ohjelmia, joita käyttäjä ei tarvitse. Osa ohjelmista saatetaan asentaa myös käsin 

jälkikäteen, koska niitä ei ole lisätty käyttöjärjestelmäkuvaan. 

Kun ohjelmiin tulee päivityksiä, pitää luoda uusi käyttöjärjestelmäkuva tai käyttää vanhan 

version sisältävää käyttöjärjestelmäkuvaa ja asentaa päivitys muilla keinoin. Se aiheuttaa yllä-

pitäjille ylimääräistä työtä. Valmiit käyttöjärjestelmäkuvat tuodaan System Center Configura-

tion Manageriin. 

Hallittavat laitteet on tuotu System Center Configuration Manageriin, jossa ne on jaettu or-

ganisaation aktiivihakemistorakenteen mukaisesti kokoelmiin. Kun laitteita asennetaan käyt-

tökuntoon, ne siirretään erilliseen kokoelmaan, johon kohdistetaan haluttu käyttöjärjestelmä-

kuva. Nykyisellään asennusten epäonnistumisprosentti on suuri ja asennus joudutaan toista-

maan laitteille, joissa se epäonnistui. 

Nykyinen toimintaperiaate aiheuttaa ylläpidolle runsaasti ylimääräistä työtä. Ohjelmien asen-

taminen käyttöjärjestelmäkuviin ja käyttöjärjestelmäjakelun suuri epäonnistumisprosentti 

ovat nykyisen järjestelmän suurimmat ongelmat. 
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Tavoite toimeksiantajan näkökulmasta 

Tämän työn tavoitteena on kehittää Kainuun ammattiopistolle toimiva ja tarkoituksenmu-

kainen järjestelmänhallinta- ja ohjelmistojakelujärjestelmä, joka helpottaa ylläpidon päivittäis-

tä työtä. Työ toteutetaan System Center 2012 Configuration Manager -ohjelmistolla, joka on 

uudempi versio organisaatiossa nykyisin käytössä olevasta ohjelmistosta.  
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3  JÄRJESTELMÄNHALLINTA 

Organisaation tietojärjestelmien hallinnasta käytetään nimitystä järjestelmänhallinta. Vaati-

musmäärittely sekä ohjelmisto- ja laitehankinnat ovat muutamia järjestelmänhallinnan osa-

alueita, kuten myös ohjelmistojen ja laitteiden jakelu, konfigurointi ja ylläpito. Järjestelmän-

hallinnasta on yleensä vastuussa tietohallintopäällikkö, jonka alaisuudessa toimivaa osastoa 

kutsutaan tietohallinnoksi. (Rouse 2006.) 

Ominaisuuksien ja toiminnallisuuden lisääntyessä järjestelmissä myös niiden monimutkaisuus 

kasvaa. Manuaalinen työasemien ja palvelimien käyttöönotto voi viedä paljon aikaa. Tieto-

turvapäivitysten nopea käyttöönotto on erittäin tärkeää tietoturvauhkien lisääntyessä jatku-

vasti. Lisäksi järjestelmiltä vaaditaan yhä enemmän yhdenmukaisuutta, jotta ne saataisiin vas-

taamaan määriteltyjä vaatimuksia. Näitä kaikkia yhdistää tarve automatisoinnille. (Holt, Mey-

ler, Oh, Ramsey & Sandys 2012, 10.) 

3.1  Ongelmat järjestelmänhallinnassa 

Dokumentointi on tärkeää järjestelmänhallinnassa. Täydellinen dokumentointi on kuitenkin 

lähes mahdotonta. Järjestelmissä tapahtuu usein suunnittelemattomia ja ei toivottuja muu-

toksia. Niitä voi syntyä esimerkiksi tarkoituksenmukaisten muutosten yhteydessä sivuvaiku-

tuksina. Jokainen muutos voi vaikuttaa järjestelmän toiminnallisuuteen tai turvallisuuteen. 

(Holt ym. 2012, 11.) 

Käytetyt laitteet eivät enää koostu pelkästään organisaation lähiverkkoon yhdistetyistä työa-

semista ja palvelimista. Kannettavat tietokoneet ja mobiililaitteet liikkuvat käyttäjien mukana  

ollen pitkiäkin aikoja poissa luotetusta verkosta. Tällaisten laitteiden pitäminen ajan tasalla 

tietoturvapäivitysten suhteen voi olla erittäin työlästä. Lisäksi organisaatioiden käytössä on 

usein sulautettuja käyttöjärjestelmiä käyttäviä laitteita kuten kassakoneita, jotka voivat olla 

erittäin hankalia ylläpitää. (Holt ym. 2012, 11-12.) 
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Tilannekuvan ylläpito organisaation käytössä olevista resursseista on hankalaa jatkuvasti ta-

pahtuvien muutosten vuoksi. Ilman ajan tasalla olevaa tilannekuvaa organisaation hankkimi-

en ohjelmistolisenssien määrä voi erota suuresti organisaation tarvitsemien lisenssien määräs-

tä. (Holt ym. 2012, 12.) 

Ilman automaatiota suoritetut työasemien asennukset ovat erittäin työläitä. Käyttöjärjeste l-

män ja tarvittujen sovellusten asentaminen käsin voi viedä pahimmassa tapauksessa useita 

päiviä. (Holt ym. 2012, 12.) 

3.2  Järjestelmänhallinta käytännössä 

Järjestelmänhallinta koostuu käytännöistä sekä työkaluista ja ihmisistä, jotka ottavat ne käyt-

töön. Näiden osa-alueiden yhteistoiminnan tehokkuus määrittää, kuinka hyvin organisaation 

järjestelmiä hallitaan. Se puolestaan näkyy työntekijöiden tuottavuudessa sekä tuotteiden ja 

palveluiden laadussa. (Holt ym. 2012, 14.) 

Järjestelmänhallinta on mukana lähes kaikissa IT-toiminnan osissa. Työasemaa hallitaan heti 

käyttöjärjestelmän asennuksesta lähtien laitteen elinkaaren loppuun asti, jolloin käyttäjän tie-

dot siirretään uuteen laitteeseen. Tällä välillä saadaan kerättyä jatkuvasti tietoa laitteistosta ja 

ohjelmista käytetyn järjestelmänhallintaratkaisun avulla. Kerättyä tietoa voidaan käyttää hyö-

dyksi vianselvityksessä ja ongelmanratkaisussa. (Holt ym. 2012, 14.) 

IT-toiminnan kasvaessa tehokkuuden ja automatisoinnin merkitys korostuu. Tästä syystä 

osaaminen on yhdistettävä osaksi toistettavaa automatisoitua prosessia. Palvelun elinkaaren 

alussa on valmisteltava palvelun alusta, eli on otettava käyttöön käyttöjärjestelmän ja ohjel-

mat. Tämän vaiheen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuntien tai jopa päivien säästö ver-

rattuna käsin tehtävään asennukseen. (Holt ym. 2012, 14.)  

Käytössä olevien järjestelmien hallintaa ja ylläpitoa varten niiden tilaa seurataan jatkuvasti. 

Seurantaa varten järjestelmien asetuksia ja ohjelmien käyttäytymistä tarkkaillaan varmistaen , 

että ne toimivat määritettyjen käytäntöjen mukaisesti. Ohjelmien elinkaaren aikana niiden 

päivittämisestä pitää huolehtia. Ohjelmistojen käytön seurannalla nähdään, jos joku ei käytä 

ohjelmaa ja  tällöin lisenssit saadaan siirrettyä parempaan käyttöön muualle. (Holt ym. 2012, 

14-15.) 
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Jos päivitysten hallinta ja ohjelmien käyttötason seuranta saadaan automatisoitua hyvin, saa-

vutetaan paljon. IT-ympäristöstä tulee ennalta arvattavampi, tietoturva ja luotettavuus para-

nee sekä resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä. Tämän ansiosta organisaation liiketoi-

minnasta saadaan joustavampaa, tehokkaampaa ja halvempaa. Lisäksi muuttuviin tilanteisiin 

voidaan vastata nopeammin. (Holt ym. 2012, 14-15.) 
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4  SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 

Microsoftin System Center -tuoteperhe on kokoelma työkaluja järjestelmänhallintaan. Sys-

tem Center tarjoaa ylläpitäjille kattavat toiminnot organisaation IT-järjestelmien hallitsemi-

seen. Palvelinten, työasemien, virtuaalikoneiden sekä sovellusten hallinta ja seuranta ovat 

kaikki mahdollisia käyttökohteita, joihin nämä työkalut soveltuvat. Eri työkalut ovat erillisiä 

ohjelmistoja, eivätkä ne alun perin kuuluneetkaan yhteiseen tuoteperheeseen. Vähitellen oh-

jelmistojen yhteistoimintaa on kuitenkin kehitetty ja nykyään ne toimivatkin saumattomasti 

yhteen. System Center 2012 -versiosta lähtien eri työkaluja ei enää myydä erikseen, vaan yh-

tenä pakettina. Se tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden ottaa käyttöön lisää ominaisuuksia 

tarpeiden kasvaessa. (Amaris, Handley, Morimoto & Ross 2012, 5-9.) 

System Center Configuration Manager eli SCCM on ohjelmistojakeluun sekä laitteiden ja 

ohjelmistojen ylläpitoon keskittyvä osa System Centeriä. Se toimii itsenäisenä ohjelmistona, 

eikä siis vaadi muita System Center -työkaluja toimiakseen. Osa työkaluista tuo kuitenkin li-

sää ominaisuuksia myös SCCM:n käyttöön. (Amaris ym. 2012, 5-9; Pott 2012.) 

4.1  System Center Configuration Managerin historia 

System Center Configuration Manager on aikojen saatossa kehittynyt alkuaikojen hankala-

käyttöisestä Systems Management Server 1.0:sta, jota pidettiin hankalampana hallita kuin 

työasemia, joiden hallintaan se oli tarkoitettu, ylläpitäjien elämää helpottavaksi kokonaisuu-

deksi. Jatkuva kehitystyö näkyy selvästi eri versioiden välillä. (Amaris ym. 2012, 13-14; Holt 

ym. 2012, 37-42.) 

Systems Management Server 1.x 

System Center Configuration Managerin historia alkaa vuodesta 1994, jolloin Microsoft jul-

kaisi Systems Management Server 1.0 -ohjelmiston. Sitä seurasivat vuoden 1995 1.1-versio ja 

vuoden 1996 1.2-versio. Systems Management Server eli SMS ei kuitenkaan vielä tuolloin 

ollut kovin suosittu. (Amaris ym. 2012, 13.)  
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Systems Management Serverin hallinta oli vaivalloista ja monet organisaatiot käyttivätkin 

muita tuotteita. SMS sisälsi toiminnallisuuden ohjelmistopakettien luomiseen, mutta etenkin 

pienemmät organisaatiot pitivät helpompana asentaa sovellukset käsin. (Holt ym. 2012, 38.) 

Systems Management Server 2.0 

Vuonna 1999 julkaistu SMS 2.0 oli suunniteltu uusiksi alusta lähtien. Tämä versio korjasi ai-

empien versioiden puutteita, mutta lukuisten ohjelmistovirheiden takia se oli epävakaa . Oh-

jelmistovirheitä korjattiin huoltopäivityksillä, joita julkaistiin yhteensä 5. Ohjelmisto ei myös-

kään sisältänyt eräitä tärkeitä ominaisuuksia sen ajan organisaatioissa, kuten aktiivihakemis-

tointegraatiota ja tukea liikkuvalle työvoimalle. (Holt ym. 2012, 38-39.) 

Systems Management Server 2003 

Systems Management Server 2003 oli seuraava suurempi julkaisu vuoden 2003 lopulla. SMS 

2.0:sta puuttuneet tuki liikkuvalle työvoimalle ja aktiivihakemistointegraatio olivat mukana 

tässä versiossa. Hallittaviin työasemiin asennettava asiakasohjelmisto jaettiin kahdeksi versi-

oksi. Taaksepäin yhteensopiva Legacy Client oli tarkoitettu käytettäväksi vanhemmissa käyt-

töjärjestelmissä, kuten Windows 98:ssa, eikä se tukenut SMS 2003:n parannuksia. Uudistettu 

Advanced Client sen sijaan kehitettiin liikkuvaa työvoimaa ajatellen. Se osasi noutaa tietoa 

aktiivihakemistosta ja tiedonsiirto-ominaisuuksia oli kehitetty. (Holt ym. 2012, 39-40.) 

Seuraavina vuosina SMS 2003:lle julkaistiin huoltopäivityksiä, jotka enimmäkseen sisälsivät 

suorituskykyä parantavia korjauspäivityksiä ja tuen uudemmille käyttöjärjestelmille. Uusia 

ominaisuuksia, kuten käyttöjärjestelmäjakelu, tuotiin saataville ominaisuuspaketteina. Seuraa-

va suurempi päivitys oli SMS 2003:n R2 versio, joka lisäsi ohjelmistoon haavoittuvuuksien 

arviontityökalun ja päivitysten inventointityökalun. Viimeinen huoltopäivitys SP3 julkaistiin 

vuonna 2007. Se lisäsi ohjelmistoon Asset Intelligencen, joka yhteinäisti satojen tuhansien 

ohjelmien nimet helpottamaan niiden seurantaa ja lisensointia. Toinen isompi ominaisuus 

huoltopäivityksessä oli tuki Windows Vistalle ohjelmistojakelussa. (Holt ym. 2012, 39-40.) 
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System Center Configuration Manager 2007 

Nykyisen Configuration Manager nimensä ohjelmisto sai vuonna 2007 System Center Con-

figuration Manager 2007:n julkaisun yhteydessä. Samalla se liittyi System Center -

tuoteperheen osaksi. SMS 2003:n päivitysten tuomat ominaisuudet olivat valmiina SCCM 

2007 julkaisuversiossa, eikä niitä tarvinnut enää asentaa portaittain. SCCM 2007 otti suuren 

harppauksen eteenpäin käytettävyydessä. Ohjelmistojen paketointi, päivittäminen ja inven-

tointi toimi huomattavasti paremmin aiempaan verrattuna. Tuki Windows 2000:ta vanhem-

mille käyttöjärjestelmille menetettiin Legacy Clientin poistumisen myötä. (Amaris ym. 2012, 

14; Holt ym. 2012, 41.) 

Työasemien hallinta tavallisen Internet-yhteyden yli tuli mahdolliseksi, kun ohjelmistoon li-

sättiin tuki julkisen avaimen menetelmän käyttöön asiakasohjelmiston ja palvelimen välisen 

yhteyden turvaamisessa. Tämän ansiosta myös harvoin organisaation verkossa käyvien lai t-

teiden hallinta onnistui. (Holt ym. 2012, 41.) 

Ensimmäinen huoltopäivitys SCCM 2007:ään julkaistiin vuonna 2008. Se lisäsi tuen out-of-

band hallinnalle, eli mahdollisuuden hallita laitetta riippumatta onko se päällä tai onko siihen 

asennettu käyttöjärjestelmää. Lisäksi Asset Intelligence -toiminnallisuutta oli parannettu. 

(Holt ym. 2012, 41.) 

System Center Configuration Manager 2007 R2 

Vuonna 2008 julkaistiin lukuisia uudistuksia tuonut SCCM 2007 R2 -versio. Microsoftin 

App-V -virtuaalisovellukset olivat nyt tuettuja System Center Configuration Managerissa. 

Asiakasohjelman tilan tarkkailuun ja raportointiin saatiin työkalu. Käyttöjärjestelmäjakeluun 

tuli useita parannuksia. Tuki tuntemattomille laitteille mahdollisti käyttöjärjestelmäjakelun 

hallinnan alaisuuteen lisäämättömille laitteille. Lisäksi task sequenceihin voitiin määrittää 

vaihtoehtoinen käyttäjätunnus komentojen suorittamiseen. Myös verkon kaistankäytön te-

hokkuuteen tuli parannuksia ryhmälähetysten käytön myötä. Raportointiin oli nyt mahdolli s-

ta käyttää SQL Reporting Services -palvelua. (Holt ym. 2012, 41.) 
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System Center Configuration Manager 2007 R3 

Viimeisin päivitys SCCM 2007:lle oli R3-versio vuonna 2010. Edellisen version tavoin sekin 

toi lukuisia uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Laitteiden virranhallinta-asetuksia voitiin nyt 

hallita System Center Configuration Managerilla erillisten työkalujen sijaan. Suorituskykypa-

rannusten ansiosta hallittujen laitteiden enimmäismäärä saatiin nostettua 100 000:aan kussa-

kin ensisijaisessa sitessä ja 300 000:aan koko rakenteessa. Keventämään tiedonkeruun aktii-

vihakemistosta aiheuttamaa kuormaa palvelimille saatiin delta discovery, joka täyden tarkis-

tuksen sijaan etsii vain aktiivihakemistoon tehtyjä muutoksia. Mahdollisuus päivittää havaitut 

laitteet automaattisesti kokoelmiin tuli saataville. (Holt ym. 2012, 41-42.) 

Vuoden 2010 lopulla julkaistu Forefront Endpoint Protection integroitui osaksi  SCCM 

2007:ä. Sillä saatiin myös tietoturva- ja haittaohjelmasuojausominaisuudet saman ohjelmiston 

hallintaan. (Holt ym. 2012, 42.) 

System Center 2012 Configuration Manager 

Nykypäivän IT-käytännöt ovat muuttuneet edellisten versioiden ajoista. Nykyään monilla 

käyttäjillä on käytössään useampi kuin yksi laite, jotka kaikki vaativat hallintaa. System Center 

2012 Configuration Manager muutti tapaa jolla järjestelmiä hallitaan. Käyttäjien ja laitteiden 

välinen yhteys sovellusten hallinnassa parantaa sekä ylläpitäjien että käyttäjien käyttökoke-

musta. (Holt ym. 2012, 42.) 

Iso uudistus SCCM 2012:ssa on käyttäjäkokoelmat. Ne mahdollistavat ohjelmistojakelun 

kohdistamisen käyttäjiin laitteiden sijaan. Tätä täydentää mahdollisuus määrittää yhteys käyt-

täjän ja hänen laitteidensa välille. (Holt ym. 2012, 62.)  

Ohjelmistojakelu paketeilla onnistuu edelleen mutta sen rinnalle on tuotu sovellukset. Ne 

mahdollistavat erittäin tarkan määrittelyn, kuinka asennuksessa toimitaan eri tilanteissa. So-

velluksia voidaan myös hallita paremmin asentamisen jälkeen. Ohjelmistojakelua varten kehi-

tettiin myös sovellusluettelo. Se on itsepalveluportaali, josta käyttäjät voivat itse asentaa saa-

tavilla olevia sovelluksia. (Holt ym. 2012, 63-64.) 
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Aikaisemmin hallintakonsolina käytetty Microsoft Management Console vaihdettiin System 

Center Configuration Manageria varten kehitettyyn uuteen hallintakonsoliin. Se toi paran-

nuksia käytettävyyteen. Parannuksia tuli muun muassa navigointiin ja hakutoimintoon. (Holt 

ym. 2012, 64.) 

SCCM 2012 toi mukanaan lukuisia muitakin uudistuksia. Niitä ovat esimerkiksi parannettu 

tuki mobiililaitteille sekä kehittyneemmät päivitysjakeluominaisuudet ja etähallinta. (Holt ym. 

2012, 65-72.) 

System Center 2012 Configuration Manager SP1 

Viimeisin versio ohjelmistosta on System Center 2012 Configuration Manager SP1. Se toi 

tuen Windows 8:lle ja Windows Server 2012:lle. Saataville tuli myös mahdollisuus rajoittaa 

mobiiliverkkojen yli tapahtuvia latauksia. Ohjelmistojakelu pilvestä tuli mahdolliseksi, kun 

tuki Windows Azuressa toimille jakelupisteille tuli saataville. Myös Mac OS X, Linux ja 

Unix-käyttöjärjestelmien tuki saatiin SP1 version mukana. Parannuksia tuli myös lukuisiin 

muihin ominaisuuksiin. (Shultz 2013.) 

4.2  System Center Configuration Managerin ominaisuudet 

Configuration Manager sisältää satoja ominaisuuksia ja toimintoja järjestelmänhallintaan. Jo-

kaisen järjestelmän elinkaari alkaa käyttöjärjestelmän asennuksesta. Tätä varten SCCM sisäl-

tää kaikki työkalut käyttöjärjestelmän käyttöönottoon. Käyttöjärjestelmä voidaan asentaa ku-

vasta, eli aiemmin tallennetusta käyttöjärjestelmä asennuksesta, tai automatisoiduilla komen-

tosarjoilla. (Amaris ym. 2012, 11.) 

Asennettuja käyttöjärjestelmiä ylläpidetään korjauksilla ja päivityksillä. System Center Confi-

guration Manager sisältää toiminnallisuuden niiden asentamiseen ja seurantaan. Tämän ansi-

osta järjestelmät pysyvät päivitettyinä ja yhteneväisinä. Jotta päivityksiä voidaan hallita kun-

nolla, on oltava tiedossa mitä laitteistoa ja ohjelmistoja on käytössä. Configuration Manage-

rilla voidaan pitää kirjaa organisaation käytössä olevista resursseista. (Amaris ym. 2012, 11-

12.) 
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SCCM sisältää etähallintatoiminnon. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi avun tarpeessa olevan 

käyttäjän avustamiseen tai järjestelmän huoltotoimenpiteeseen. Työaseman käyttöönotto 

koostuu muustakin kuin pelkän käyttöjärjestelmän asennuksesta. Siihen pitää myös asentaa 

sovellukset. Configuration Manager tarjoaa toiminnallisuuden ohjelmien käyttöönottoon ja 

hallintaan riippumatta siitä, onko ohjelma pieni lisäosa vai täysi ohjelmistopaketti. Ohjelmista 

voidaan tehdä myös asetuksiltaan eriäviä asennuksia. (Amaris ym. 2012, 12.) 

System Center Configuration Manager tarjoaa mahdollisuudet käytäntöjen yhtenäistämiseen. 

Järjestelmille voidaan luoda rajoituksia jotka estävät tiettyjen asetusten muokkaamisen. Esi-

merkiksi ohjelmien, ajurien ja päivitysten osalta voidaan luoda tietyt rajoitukset, joista ei voi-

da poiketa. (Amaris ym. 2012, 12.) 

Sen lisäksi että SCCM-asiakasohjelma toimii organisaation intranetissä, se toimii myös Inter-

netin ylitse. Toisin kuin monessa muussa järjestelmänhallintaohjelmistossa, Configuration 

Managerissa Internetin ylitse tapahtuvaan hallintaan ei tarvita VPN-yhteyttä. (Amaris ym. 

2012, 12.) 

SCCM sisältää monipuoliset raportointityökalut. Niiden avulla voidaan muun muassa listata 

käytettäviä resursseja ja kunkin työaseman päivitystaso. Valmiita raportteja löytyy runsaasti, 

jonka lisäksi omien raporttien luonti on mahdollista ohjelmistosta löytyvällä työkalulla. 

(Amaris ym. 2012, 12.) 
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5  TYÖN TOTEUTUS 

Ohjelmistojakelun kehittämistä varten Kainuun ammattiopistolle on hankittu System Center 

2012 Configuration Manager -järjestelmä, jonka perusosat toimeksiantaja asensi nykyisen 

ohjelmistojakelujärjestelmän rinnalle. SCCM 2012 -ympäristöä pystytettäessä oli tarkoitus 

ottaa huomioon vanhan järjestelmän toteutuksen ongelmakohdat ja selvittää, kuinka ne voi-

daan välttää. Uudella järjestelmällä pyritään saamaan luotettavuutta, joustavuutta ja tehok-

kuutta ohjelmistojakeluun. 

Jotta järjestelmän pystyttäminen onnistuisi hyvin, oli tärkeää tutustua aiheen teoriaan ennen 

käytännön toteutuksen aloittamista. Vaikka uudesta System Center 2012 Configuration Ma-

nager -versiosta ei ollutkaan vielä kovin paljoa kirjallisuutta saatavilla, voitiin sen puutetta 

täydentää 2007-version teorialla. Työn edetessä myös SCCM 2012 -versiosta julkaistiin uusia 

kirjoja. 

Täyden hyödyn saamiseksi uudesta järjestelmästä opinnäytetyön tekijän on dokumentoitava 

kaikki asennusvaiheen toimenpiteet ja tutustuttava ohjelmistoon perinpohjaisesti. Hänen on 

myös testattava valmista järjestelmää käytännössä monipuolisesti, jotta hän osaa opastaa tu-

levia käyttäjiä sen käytössä. Toimintojen testausta varten opinnäytetyön tekijän on luotava 

tarvittavat levykuvat, ohjelmistopaketit ja muut vastaavat. Projektin lopuksi opinnäytetyön 

tekijä järjestää järjestelmän tuleville käyttäjille, eli Kainuun ammattiopiston ICT-palveluille, 

koulutuksen System Center 2012 Configuration Managerista. 

5.1  Järjestelmän asennus 

Järjestelmän pystyttäminen aloitettiin alustana toimivien palvelimien asennuksella. Palvelimia  

asennettiin kaksi, joista ensimmäisestä luotiin järjestelmän keskuspalvelin ja toisesta tietokan-

tapalvelin. Lisäksi organisaation kytkimistä ja palomuurista sallittiin System Center 2012 

Configuration Managerin käyttämä liikenne. Toimialueen aktiivihakemistoon ja DHCP-

palvelimille tehtiin ohjelmiston tiettyihin ominaisuuksiin tarvittavat muutokset. 
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Järjestelmään lisättiin kolmas palvelin ja aloitettiin SCCM-roolien asentaminen sille ja muille 

palvelimille. Kolmas palvelin asennettiin ensisijaisesti toimimaan jakelupisteenä, joten se sai 

jakelupisterooli. Sille oli tarkoitus tallentaa ajurit, käyttöjärjestelmäkuvat ja ohjelmien lähde-

tiedostot. Lisäksi sille asennettiin fallback status point -rooli, jota asiakasohjelmat jotka eivät 

saa yhteyttä suoraan hallintapisteelle voivat käyttää varayhteytenä. Samalle palvelimelle lisät-

tiin myös Windows Server Update Services -ohjelmisto ja ohjelmistopäivityspisterooli, joista 

ensimmäinen mahdollistaa Windows-päivitysten keskitetyn jakelun ja jälkimmäinen tuo sen 

osaksi System Center 2012 Configuration Managerin käyttöliittymää. Viimeinen tälle palve-

limelle lisätty rooli oli state migration point, jonka avulla käyttäjän tiedot voidaan siirtää van-

halta laitteelta uudelle. 

Myös keskuspalvelimelle asennettiin jakelupisterooli. Sitä ei kuitenkaan tarkoitettu muuhun 

kuin käynnistyskuvien jakeluun. Siltä lähetetään asennettaville tietokoneille verkon yli erityi-

nen tiedosto, jonka avulla niihin voidaan asentaa käyttöjärjestelmä. Keskuspalvelimelle asen-

nettiin myös hallintapisterooli joka mahdollistaa asiakasohjelmistojen ja System Center 2012 

Configuration Managerin välisen kommunikaation. Ohjelmistoasennuksiin käytettävä itse-

palveluportaali -ominaisuus saatiin käyttöön asentamalla application catalog web service 

point ja application catalog website point -roolit keskuspalvelimelle. Tietokantapalvelimelle 

asennettiin vain yksi uusi rooli. Raportointipalvelupiste -rooli mahdollistaa raporttien luomi-

sen ja hallinnan. 

Palomuureista sallittiin tarvittavista porteista liikenne palvelimilta toisille sekä asiakasohje l-

mille. Asiakasohjelmien asetuksiin määritettiin testausta varten nopeampi laitekäytännön päi-

vitystahti, jolloin muutokset saatiin nopeammin voimaan. Lisäksi määritettiin sovellusluette-

lon käyttämä application catalog website point, joka mahdollistaa käyttäjien pääsyn itsepalve-

luportaalista heille jaeltuihin ohjelmiin. 

5.2  Järjestelmän päivitys 

System Center 2012 Configuration Manager -ohjelmistoon julkaistiin SP1-päivitys, joka pää-

tettiin asentaa järjestelmään. Päivitys saatiin asennettua ja kaikki vaikutti toimivan lukuun 

ottamatta muutamia virheitä lokeissa. Virheiden syitä ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä 

alettiin etsiä. 



16 

Virheisiin löytyi syyt ja ongelmat saatiin korjattua, mutta niiden tilalle ilmaantui uusia virhei-

tä. Aiemmat virheet olivat estäneet uusien virheiden näkymisen lokeissa. Uudet virheet eivät 

olleet helppoja korjata. 

SP1 päivitystä asennettaessa ei kaikkea ollut otettu huomioon. Osaa esivaatimuksista ei ollut 

asennettu. Järjestelmä päätettiin asentaa uusiksi. Tällä kertaa ohjelmiston asennuksessa voi-

tiin käyttää muiden järjestelmää käyttäneiden organisaatioiden ja henkilöiden kokemuksia 

apuna. Suurimpana muutoksena tietokantarooli päätettiin asentaa samalle palvelimelle kes-

kuspalvelimen kanssa.  

Uudelleenasennettu järjestelmä päivitettiin heti SP1 versioon, tällä kertaa kaikki esivaatimuk-

set huomioiden. Tällä kertaa toteutukseen käytettiin vain kahta palvelinta. Keskuspalvelimel-

le asennettiin tietokantarooli, jota varten myös muistin määrää lisättiin palvelimella. Myös 

hallintapiste, jakelupiste, application catalog web service point ja application catalog website 

point -roolit asennettiin kuten aiemminkin. 

Edellisellä kerralla toisena jakelupisteenä käytetty palvelin oli sama kuin rinnalla toimivassa 

System Center Configuration Manager 2007 -järjestelmässä. Tällä kertaa päätettiin käyttää 

erillistä palvelinta. Sille asennettiin aiemman jakelupistepalvelimen tavoin jakelupiste, fallback 

status point ja päivitysjakelupiste -roolit. State migration point -rooli päätettiin jättää tässä 

vaiheessa vielä pois, koska käyttäjien pitäisi muuttaa tallennustottumuksiaan, jotta sitä voitai-

siin käyttää luotettavasti. 

5.3  Paketointi 

Organisaation keskeisimmistä ohjelmista luotiin SCCM-järjestelmään asennuksen automati-

soiva sovellus. Kustakin ohjelmasta piti selvittää miten se asennetaan komentorivikomennol-

la ilman mitään toimenpiteitä käyttäjiltä. Moni ohjelmista saatiin asennetuksi yksinkertaisesti 

lisäämällä asennuskomennon perään /s tai /q -parametri. Muutamaa ohjelmaa varten piti 

selvittää, miten ohjelman lisenssitiedot saadaan mukaan asennukseen. Tämä onnistui yleensä 

kopioimalla rekisterimuutos tai lisenssitiedosto asennuksen mukana työasemalle. Kun ohjel-

man asennus saatiin toimimaan ilman käyttäjän toimenpiteitä, piti se seuraavaksi lisätä Con-

figuration Manageriin sovellukseksi. Tätä varten piti luoda keino, jolla SCCM tarkistaa onko 

ohjelma asentunut työasemalle.  
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Ohjelmat, jotka asennettiin msi-tiedostosta, sisälsivät tarkistuskoodin jolla se onnistui. Mui-

den ohjelmien osalta piti luoda tarkistustoiminto, joka tarkkailee ilmestyykö tiettyyn kansi-

oon ohjelman tiedostoja, tai ilmestyykö tiettyyn rekisterihaaraan ohjelman rekisteriavaimia. 

5.4  Päivitykset 

Windows-päivityksistä luotiin päivityspaketti joka sisälsi kaikki päivitykset tiettyyn pisteeseen 

asti. Kyseisen pisteen jälkeen julkaistuja päivityksiä varteen luotiin sääntö, joka luo automaat-

tisesti joka kuukausi päivityspaketin uusista päivityksistä. Office-ohjelmiston päivityksistä 

luotiin paketti, joka sisältää Service Pack 2 -päivityksen ja kaikki sitä ennen julkaistut päivi-

tykset. Kaikkien muiden ohjelmien päivitykset päätettiin hoitaa niin, että päivitykset lisätään 

ohjelman asennustiedostoihin. Asennustiedostot päivitetään sen jälkeen Configuration Ma-

nageriin luotuihin sovelluksiin. Sovelluksesta itsestään muutetaan keinoa, jolla tarkistetaan 

että ohjelma on asennettu. Tehtävä muutos on tarkistus että kyseessä on uusi versio. 

5.5  Testaus 

Testausta varten pystytettiin erillinen testausverkko, josta ei ollut yhteyttä tuotantoverkkoon. 

Organisaation VMware-virtuaaaliympäristöön luotiin virtuaalikoneita, joihin asennettiin 32- 

ja 64-bittiset version Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmistä. Niihin asennettiin SCCM 

2012 -asiakasohjelma, ja ne kaapattiin käyttöjärjestelmäkuviksi käyttäen System Center 2012 

Configuration Managerissa luotua task sequencea. Käyttöjärjestelmäkuvat tallennettiin jake-

lupistepalvelimelle, josta ne tuotiin SCCM-järjestelmään.  

Ensimmäisinä fyysisinä testikoneina käytettiin Fujitsu Esprimo Mobile D9500 -mallisia kan-

nettavia tietokoneita. Kyseisen laitemallin käyttämät ajurit ladattiin ja tallennettiin jakelupi s-

tepalvelimelle, josta ne tuotiin järjestelmään. Niihin määritettiin kategoriaksi laitemallin nimi, 

jotta jatkossa tiedetään minkä laitteen ajureita ne ovat. 

Käyttöjärjestelmäkuvien testausta varten luotiin jokaiselle niistä oma task sequence. Niitä 

käyttäen laitteen kiintolevy voidaan alustaa ja asentaa siihen uusi käyttöjärjestelmä käyttöjär-

jestelmäkuvasta. Ne asentavat myös yhteensopivat ajurit ja määrittävät verkkoasetukset kun-

toon.  
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Task sequencet ajettiin verkon yli testikoneisiin onnistuneesti, mutta osa ajureista ei ollut 

asentunut. Puuttuvien ajureiden tilalle etsittiin sopivat ajurit, ja testi toistettiin onnistuneesti. 

Myös kaikki ajurit asentuivat tällä kertaa. 

SCCM-järjestelmään luotuja sovelluksia testattiin jakelemalla ne testikoneisiin joihin oli asen-

nettu eri käyttöjärjestelmät. Sovelluksia muokattiin ja jaeltiin uudestaan kunnes ne toimivat 

tarvittavilla käyttöjärjestelmillä. Monikaan sovellus ei toiminut ensimmäisellä yrityksellä, vaan 

ne vaativat useita muutoksia asennusprosessiin ennen onnistumista. 

Päivityksiä testattiin jakelemalla kokoelma päivityksiä muutamalle testikoneelle. Päivityksiä 

testattaessa ei ollut minkäänlaisia ongelmia. 

Sen jälkeen kun testit oli suoritettu testausverkossa ja todettu onnistuneiksi, siirryttiin tes-

taamaan järjestelmää tuotantoympäristössä. Eri toimintoja kokeiltiin erään luokan työasemiin 

ja muutamilla palomuurin porttien avauksilla järjestelmä saatiin toimivaksi.  

5.6  Dokumentointi 

Järjestelmän asennuksen dokumentointi varten oli organisaation Sharepoint-ympäristöön 

luotu wiki-sivusto. Sinne lisättiin ohjeet miten asennus oli tehty, askel askeleelta. Sinne kirjoi-

tettiin ylös jokainen järjestelmään tehty muutos. Dokumentointia käytettiin, kun SCCM SP1 

versio asennettiin puhtaalta pöydältä käyttöön.  

Ohjelmien paketoinnista ja niistä System Center Configuration Manageriin luoduista sovel-

luksista luotiin kustakin oma ohje. Näiden ohjeiden tallentamiseen käytettiin Sharepoint-

ympäristöön luotua ohjelmapankki-aluetta. Ohjelmapankissa oli lista organisaation käyttä-

mistä ohjelmista, ja tarkempaa tietoa muun muassa niiden lisensseistä. Sinne lisättiin ohje 

miten ohjelma saatiin asennettua ilman käyttäjän toimenpiteitä ja tieto minne asennustiedos-

tot on tallennettu. Lisäksi sinne listattiin vaihe vaiheelta toimenpiteet jotka tehtiin lisättäessä 

ohjelmaa Configuration Manageriin sovellukseksi. 
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5.7  Koulutus 

Kun SCCM 2012-järjestelmä oli saatu toimivaan kuntoon ja perusteiltaan tutuksi opinnäyt-

teen tekijälle, oli aika kouluttaa sen käyttöä Kainuun ammattiopiston ICT-palveluille. Koulu-

tukseen osallistui noin 10 henkilöä. Oletuksena oli että osallistujilla on kokemusta System 

Center Configuration Manager 2007-ohjelmistosta, jolloin voitiin keskittyä enemmän muu-

toksiin uudessa versiossa ja toimintatavoissa.  

Koulutuksessa kerrottiin aluksi suullisesti tärkeimmistä muutoksista uudessa versiossa (Liite 

1), eli käyttöliittymän muuttumisesta, käyttäjäkokoelmista ja itsepalveluportaalista. Tämän 

jälkeen esiteltiin palvelimet joille järjestelmä asennettiin, ja mikä niiden tarkoitus on. Seuraa-

vaksi esiteltiin uudet tallennussijainnit, eli mihin ajurit, ohjelmat ja käyttöjärjestelmäkuvat 

tallennetaan. 

Suullisen osuuden jälkeen esiteltiin käyttöliittymää käytännössä (Liite 2), tehden sen eri alueet 

tutuiksi. Kustakin osa-alueesta esiteltiin toiminnot joita siellä voidaan käyttää. Lisäksi kokeil-

tiin muutamia toimintoja käytännössä, kuten etähallintaa (Liite 3).  

Lopuksi osallistujien tuli harjoitella järjestelmän käyttöä. Sitä varten oli luotu muutamia har-

joitustehtäviä (Liite 4), joilla päivittäisessä käytössä yleisimmin tarvittavat toiminnot tulisivat 

tutuksi. Osallistujille jaettiin myös lista Configuration Managerin käyttämistä lokitiedostoista 

(Liite 5). 
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6  YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli toimivan järjestelmänhallinnan mahdollistavan järjestelmän pystyttämi-

nen Kainuun ammattiopiston ICT-palveluiden käyttöön. Järjestelmäksi oli valittu System 

Center 2012 Configuration Manager, joka on uudempi versio organisaatiossa aiemmin käy-

tössä olleesta ohjelmistosta. Teoriataustaa työhön kerättiin alan kirjallisuudesta sekä Interne-

tistä. Itse SCCM 2012:een liittyviä kirjoja ei projektin alkuvaiheessa vielä ollut saatavilla, joten 

jouduttiin turvautumaan vanhemman version kirjoihin. Niistä puuttui tiedot useista tärkeistä 

ominaisuuksista, jotka olivat tulleet SCCM 2012 version myötä. Projektin edetessä julkaistiin 

kuitenkin kirjoja myös uudemmasta versiosta, joten teoriaa voitiin täydentää niillä. 

Työn toteutus alkoi teoriaan tutustumisella. Sen jälkeen järjestelmä asennettiin testiympäri s-

töön. Siellä voitiin testata järjestelmän toimintoja. Järjestelmään otettiin käyttöön kaikki omi-

naisuudet ja testattiin niitä käytännössä. Osa testeistä toimi ja osa ei. Järjestelmää konfiguroi-

tiin testiympäristössä kunnes se saatiin perusosiltaan toimivaksi. Sitten testiympäristöön yri-

tettiin asentaa System Center 2012 Configuration Manager SP1 päivitystä, mutta muutama 

virhe asennuksessa aiheutti paljon ongelmia. Tässä vaiheessa järjestelmä uusiksi, tällä kertaa 

tuotantoympäristöön. Asennus onnistui sujuvasti käyttäen testiympäristön asennuksesta kir-

joitettua dokumentaatiota. SP1 päivitys asennettiin ennen minkäänlaisia konfigurointeja. Jär-

jestelmä saatiin toimivaksi. 

Kun järjestelmä oli toimintakunnossa, järjestettiin sen käytöstä Kainuun ammattiopiston 

ICT-palveluille koulutustilaisuus. Siinä esiteltiin järjestelmän ominaisuuksia ja käyttöä. 

Työn edetessä tuli selväksi että SCCM 2012 ei ollut maailmalla vielä kovin laajalti tuotanto-

käytössä, joten ongelmatilanteissa ei Internetistä välttämättä apua löytäisi. Kuitenkin projek-

tin loppua kohti päästäessä järjestelmää oli otettu käyttöön muuallakin. Muiden käyttäjien 

kokeilut ohjelmistolla auttoivat suunnittelemaan projektin toteutusta.  

Ilman aiempaa harjoittelujaksoa organisaatiossa olisi ollut vaikeaa ymmärtää mihin kaikkeen 

järjestelmän pitäisi pystyä. Harjoittelun aikana oppi tuntemaan puutteet jotka vanhan järjes-

telmän toteutuksessa oli. Se auttoi suunnittelemaan uuden järjestelmän niiden mukaan. 
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SYSTEM CENTER CONFIGURATION

MANAGER 2012

Jaakko Ronkainen 24.1.2013

MUUTOKSET SCCM 2012:SSA

 Hallintakonsolin käyttöliittymä uudistettu täysin

 Käyttäjäkokoelmat

 Mahdollistaa ohjelmistojakelun kohdistamisen käyttäjille 

laitteiden sijaan

 Ohjelmistojakelu itsepalveluportaalin kautta

 Asiakas saa tarvitsemansa sovelluksen nappia 

painamalla

 Asiakas voi pyytää sovellusta saataville – ylläpitäjä 

hyväksyy/hylkää pyynnön



LIITE 1 2(6) 

PALVELIMET JA ROOLIT - SCCM

 Site server

 Järjestelmän keskuspalvelimen saama rooli

 Sisältää palvelut joiden ympärille järjestelmä rakentuu

 Management point

 Mahdollistaa Configuration Managerin ja Clienttien

välisen yhteydenpidon

 Distribution point - Jakelupiste

 Tallennuspaikka josta ohjelmistojakeluun tarvittava data 

tulee Clienttien saataville

 Tällä jakelupisteellä käytössä PXE-tuki, joka 

mahdollistaa boot-imagen käytön PXE-bootissa

 Tänne ei tallenneta muuta kuin boot-imaget

PALVELIMET JA ROOLIT - SCCM

 Application Catalog web service point

 Hakee tiedot saatavilla olevista sovelluksista Application

Catalogiin

 Application Catalog website point

 Näyttää asiakkaille tiedot saatavilla olevista 

sovelluksista itsepalveluportaalissa

 Asset Intelligence synchronization point

 Lataa System Center Onlinesta listan sovellusten 

laitevaatimuksista yms. ja lähettää tiedot 

listaamattomista sovelluksista takaisin
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PALVELIMET JA ROOLIT - SCCM

 Component server

 Yleinen rooli joka annetaan kaikille Configuration

Manager palveluita sisältävälle palvelimelle

 Site system

 Yleinen rooli joka annetaan kaikille jonkin Configuration

Manager roolin sisältävälle palvelimelle tai palvelinjaolle

PALVELIMET JA ROOLIT - KUOPPA

 Distribution point

 Tallennuspaikka josta ohjelmistojakeluun tarvittava data 

tulee Clienttien saataville

 Tänne tallennetaan jaeltavat levykuvat, ajurit, 

sovellukset, paketit ja päivitykset

 Fallback status point

 Toimii varayhteytenä Clienteille jotka eivät saa yhteyttä 

Management pointiin

 Käyttää todentamatonta yhteyttä ja selkokielisiä viestejä

 Endpoint Protection point (konfiguroimaton)

 Tuo Endpoint Protection tietoturvaohjelmiston hallinnan 

osaksi Configuration Manageria
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PALVELIMET JA ROOLIT - KUOPPA

 Software update point

 Integroi WSUS-päivitysominaisuudet osaksi 

Configuration Manageria

 Mahdollistaa Microsoftin käyttöjärjestelmien ja 

ohjelmistojen päivittämisen

 Listaa hallittuihin laitteisiin asennetut päivitykset

 State migration point (konfiguroimaton)

 Mahdollistaa käyttäjän tietojen siirtämisen laitteesta 

toiseen

 Component server

 Site system

PALVELIMET JA ROOLIT - KANTO

 Site database server

 Sisältää Configuration Managerin käyttämän 

tietokannan

 Reporting services point

 Integroi SQL Server Reportin Services toiminnon 

Configuration Manageriin

 Mahdollistaa raporttien luomisen ja hallinnan

 Component server

 Site system
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TALLENNUSSIJAINNIT - AJURIT

 \\KUOPPA\SCCM\Drivers\Valmistaja\Malli\

OS_Bittisyys\Laite

 Ladatut ajuripaketit sisältävät useita versioita ajureista, 

tallennetaan vain toimiviksi todetut ajurit

 Esimerkki:

 \\KUOPPASCCM\Drivers\HP\Compaq 8100 SFF 

\Win7_x86\wlan

 \\KUOPPASCCM\Drivers\Fujitsu\Esprimo D9500\

Win7_x64\audio

TALLENNUSSIJAINNIT - SOVELLUKSET

 \\KUOPPA\SCCM\Soft\Valmistaja\Sovellus\

(bittisyys)\(versio)

 Jos sovelluksesta ei ole erillistä x86- ja x64-

asennuspakettia eikä eri versioita, voidaan ne jättää 

pois kyseisen sovelluksen kohdalla

 Esimerkki:

 \\KUOPPA\SCCM\Soft\Microsoft\Office\2010\

 \\KUOPPA\SCCM\Soft\Oracle\Java\Win7_x86\
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TALLENNUSSIJAINNIT - LEVYKUVAT

 \\KUOPPA\SCCM\OS\

 Levykuvat nimetään:

 OS_Bittisyys_Versio_Revisio

 Jos levykuvaan on esiasennettu sovelluksia, sille 

annetaan revisio, revision sisältämät sovellukset 

dokumentoidaan

 Esimerkki:

 Windows7_32bit_Ent

 Windows7_64bit_Ent_R2

 

KÄYTTÖLIITTYMÄ
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NAVIGOINTIPANEELI (Navigation Pane) 

- Siirtyminen eri kohteiden välillä 

- Alareunan painikkeilla vaihdetaan näkymää neljän eri pääalueen välillä 

VALINTANAUHA (Ribbon) 

- ”Office-tyylinen” toimintopalkki 

- Näyttää toiminnot jotka voidaan tehdä valituille objekteille 

- Samat toiminnot löytyvät oikean hiirennapin takaa 

- Home-välilehti sisältää aina toiminnot jotka voidaan tehdä navigointipaneelista valitulle kohteelle, tai tie-

toalueen listanäkymästä valitulle kohteelle 

- Folder-välilehdellä voidaan luoda ja hallita kansiorakennetta 

- Kun tietoalueen lisätiedoista on valittu kohde, tulevat sille tehtävät toiminnot näkyviin omalle välilehdel-

leen 

- Hakupalkkia käytettäessä tulee saataville hakuun liittyvät toiminnot omalle välilehdelleen 

TIETOALUE - listanäkymä 

- Listaa navigointipaneelista valittuun kohteeseen kuuluvat resurssit 

TIETOALUE - lisätiedot 

- Näyttää lisätietoja listanäkymästä valitusta kohteesta 

- Joillakin kohteilla on välilehtiä, kuten kokoelmien Summary, Deployments ja Custom Client Settings -

välilehdet 
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OSOITEPALKKI 

- Näyttää polun nykyiseen kohteeseen 

- Oikean reunan nuoli mahdollistaa nopean siirtymisen viimeksi käytettyjen kohteiden välillä 

HAKUPALKKI 

- Tietoalueella näkyviä kohteita voidaan rajata haulla 

- Suoraan hakupalkkiin kirjoittamalla haku suoritetaan kohteiden kaikkiin ominaisuuksiin 

- Mahdollisuus määrittää kriteerejä tarkemman hakutuloksen saamiseksi 
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SCCM 2012 KÄYTTÖLIITTYMÄ – osa-alueet 
 

ASSETS AND COMPLIANCE 
 

Overview 

- Users - Käyttäjät – lista kaikista käyttäjistä 

o Käyttäjän ensisijaisten laitteiden hallinta - Edit Primary Devices 

o Mahdollisuus lisätä käyttäjiä kokoelmiin - Add Selected Items 

 

- Devices - Laitteet – lista kaikista laitteista 

o Uusien laitteiden tuonti Configuration Manageriin - Import Computer Information 

 Ei muutosta 2007:ään 

o Pääsy Remote Toolseihin - Start… 

o Laitteen ensisijaisten käyttäjien hallinta - Edit Primary Users 

 

- User Collections - Käyttäjäkokoelmat 

o Lista käyttäjäkokoelmista, näkymässä vain valitun kansion kokoelmat 

o Käyttäjäkokoelmien luonti - Create User Collection 

o Kokoelman jäsenten näyttäminen - Show Members 

o Kokoelmien jäsenten hallinta 

 Add Resources - lisää käyttäjiä kokoelmaan 

 Properties 

 Membership Rules - Jäsenyyssääntöjen muokkaus 

o Sovelluksen tai Paketin jakelu kokoelmaan - Deploy… 

o Kokoelman siirtäminen toiseen kansioon navigaatiopaneelissa - Move 

o Kokoelmaan kohdistetut jakelut - Deployments-välilehti lisätietoalueella 

 

- Device Collections - Laitekokoelmat 

o Lista laitekokoelmista, näkymässä vain valitun kansion kokoelmat 

o Laitekokoelmien luonti - Create Device Collection 

o Kokoelman jäsenten näyttäminen - Show Members 

o Kokoelmien jäsenten hallinta 

 Add Resources - lisää laitteita kokoelmaan 

 Properties 

 Membership Rules - Jäsenyyssääntöjen muokkaus 

o Sovelluksen tai Paketin jakelu kokoelmaan - Deploy… 

o Machine Policyn päivittäminen kokoelman laitteilla - Client Notification… 

 Suorittaa saman toimenpiteen kuin ConfigMgr clientistä ajettu Machine Policy Retrieval 

 Kokoelman laitteet noutavat tiedot niille kohdistetuista jakeluista 

o PXE-jakeluiden vapauttaminen - Clear Required PXE Deployments 

o Kokoelman siirtäminen toiseen kansioon navigaatipaneelissa - Move 

o Kokoelmaan kohdistetut jakelut - Deployments-välilehti lisätietoalueella 
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- User State Migration - Käyttäjän vanhan laitteen tietojen tuonti uuteen 

o Ei vielä otettu käyttöön 

 

- Asset Intelligence - Inventaario käytössä olevista ohjelmistoista ja lisensseistä 

o Ei vielä otettu käyttöön 

 

- Software Metering - Tarkkailee ja kerää tietoa käytössä olevista ohjelmistoista 

o Ei vielä otettu käyttöön 

 

- Endpoint Protection - Virusturva- ja palomuurikäytännöt 
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SOFTWARE LIBRARY 
 

Overview 

- Application Management 

o Applications - Sovellusten hallinta 

 Sovellukset ovat pakettien rinnalle tuotu uusi keino jakaa ohjelmistoja 

 Eroja paketteihin 

 Ohjelmiston asennusvaatimukset tarkistetaan asennusvaiheessa 

 Sovelluksille pitää määrittää tieto jonka perusteella tarkistetaan sovelluksen 

olemassaolo laitteella 

 Mahdollisuus määrittää riippuvuuksia sovellusten välillä, riippuvuudet voidaan 

asentaa automaattisesti jakelun mukana 

 Sovellukset listataan Software Catalogissa asennetuissa ohjelmissa 

 Categorize… Manage Categories - Sovelluksille määritetään kategoriat alan 

mukaan 

 Supersedance - korvaavan sovelluksen määrittäminen 

 Sisäinen versiohistoria, aiempien versioiden palauttaminen 

 Deployment type - Pakettien programia vastaava mutta monipuolisempi ja si-

sältää asennus sekä poistokomennon 

 Yleensä paketteja parempi keino jakelussa 

 Sovelluksen luominen - Create Application 

 Voidaan luoda MSI-tiedostosta 

o Luo Deployment Typen automaattisesti 

 tai muista tiedostotyypeistä manuaalisesti 

o lähdetiedostojen sijainti 

o asennus ja poistokomennot 

o asennuksen olemassaolon tarkistuskeino 

o esivaatimukset 

o riippuvuudet 

 Deployment Typen lisääminen sovellukseen - Create Deployment Type 

 Kohdesovellus valittuna 

 Sovelluksen aiemmat versiot - Revision History 

 Mahdollisuus palauttaa aiempi versio 

 Sovelluksen jakelu - Deploy 

 Voidaan kohdistaa laite- tai käyttäjäkokoelmaan 

 Sovelluksen jakelu jakelupisteelle - Distribute Content 

 Sovelluksen sisällön korjaaminen jakelupisteellä - Redistribute 

 Sovelluksen ominaisuuksissa - Content Locations välilehdellä 

 

 Deployment typen päivittäminen jakelupisteelle - Update Content 

 Deployment Type -välilehdellä 

 Sovelluksen muokkaus 

 Sovelluksen ominaisuuksissa - Properties 

 Deployment Typen muokkaus 

 Deployment Typen ominaisuuksissa - Properties 

 Jakelut - Deployments-välilehti 
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 Näyttää kokoelmat joihin sovellus on jaeltu 

o Packages - Pakettien hallinta 

 Vanha tapa jaella ohjelmistoja, kuten 2007:ssä 

 Ei listata Software Centerin asennetuissa ohjelmistoissa 

 Nykyiset käyttökohteet 

 Skriptien ajo 

 Kertaluontoisen toimintojen suorittaminen 

 Paketin luominen - Create Package 

 Luodaan paketti manuaalisesti 

 Jos ei MSI-tiedostoa saatavilla 

 Paketin luominen määrityksistä - Create Package from Definition 

 Luo paketin MSI tiedostosta 

 Programin luominen pakettiin - Create Program 

 Kohdepaketti valittuna 

 Määritetään komento jolla paketti suoritetaan 

 Paketin jakelu - Deploy 

 Voidaan kohdistaa laite- tai käyttäjäkokoelmaan 

 Paketin jakelu jakelupisteelle - Distribute Content 

 Paketin sisällön päivittäminen jakelupisteelle - Update Distribution Point 

 Paketin korjaaminen jakelupisteelle - Redistribute 

 Paketin ominaisuuksissa Content Location välilehdellä 

 Paketin muokkaus 

 Paketin ominaisuuksissa - Properties 

 Programin muokkaus 

 Programs -välilehdellä 

 Programin ominaisuuksissa - Properties 

 Jakelut - Deployments-välilehti 

 Näyttää kokoelmat joihin paketti on jaeltu 

o Approval Requests - Käyttäjien sovelluspyynnöt 

 Listaa Software Catalogin kautta luodut pyynnöt asentaa sovellus 

 Mahdollisuus hyväksyä tai hylätä pyyntö viestillä varustettuna 

o Global Conditions - Määritteitä joita voidaan käyttää sovelluksen esivaatimusmäärittelyssä 

 Mahdollisuus luoda omia määritteitä 

o App-V Virtual Environments 

 Ei vielä käytössä 

 

- Software Updates  

o Käytetään Windows- ja Office-päivitysten jakeluun 

 

- Operating Systems 

o Drivers - Ajurien hallinta 

 Ajurit pyritään jakamaan ilman ajuripaketteja 

 Ajurien tuominen Configuration Manageriin - Import Driver 

 Ajurit tuodaan yksi konemalli kerrallaan yksi käyttöjärjestelmäversio kerrallaan 

 Yksittäinen ajuri tai kaikki ajurit kansiosta 
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 Kategorioiden määrittäminen!  

 Ei lisätä boot imageen tuontivaiheessa 

 Ajurin Enablointi/disablointi 

 Ajurien kategoriointi - Categorize… Manage Categories 

 Ajurin lisääminen boot-imageen - Edit… Boot Images 

 Valitaan lisättävät ajurit 

 Edit - Boot Images 

 Valitaan Boot Image johon ajurit lisätään 

 Päivitetään boot image jakelupisteille - Update Distribution points when fin-

ished 

 Ajurin lisääminen ajuripakettiin - Edit… Driver Packages 

 Valitaan lisättävät ajurit 

 Edit - Driver Packages 

 Valitaan ajuripaketti johon ajurit lisätään tai luodaan uusi 

 Päivitetään ajuripaketti jakelupisteille - Update Distribution points when fin-

ished 

o Driver Packages - Ajuripakettien hallinta 

 Ei käytetä jos ei ehdottomasti ole tarvetta 

 Ajuripaketin luominen - Create Driver Package 

 Jakelu jakelupisteelle 

 Päivittäminen jakelupisteelle 

o Operating System Images - Käyttöjärjestelmäkuvien hallinta  

 Käyttöjärjestelmäkuvan tuominen Configuration Manageriin - Add Operating System 

Image 

 Päivitysten asentaminen käyttöjärjestelmäkuvaan - Schedule Updates 

 Käyttöjärjestelmäkuvan asennuksen jälkeen asennettavien päivitysten määrä 

vähenee 

 Jakelu jakelupisteelle 

 Käyttöjärjestelmäkuvan päivittäminen jakelupisteelle 

o Operating System Installers - Käyttöjärjestelmäkuvan asennuskuva 

 Ajetaan task sequencena laitteessa 

 Suorittaa käyttöjärjestelmän asennuksen laitteeseen 

 Asennuksen aikaiset toimenpiteet määritetään task sequencessa 

 Luo käyttöjärjestelmäkuvan 

 Jakelu jakelupisteelle 

 Päivittäminen jakelupisteelle 

o Boot Images - boot imageiden hallinta 

 Boot imagen tuominen SCCM:ään - Add boot image 

 PXE-jakelun käyttöönotto - Ominaisuuksissa Data Source -välilehdellä 

 Properties, Data Source välilehti 

 Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point 

 Boot imagen sisältämät ajurit - Ominaisuuksissa Drivers -välilehdellä 

 Jakelu jakelupisteelle 

 Päivittäminen jakelupisteelle 

o Task Sequencet 

 kuten 2007:ssä 
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 Task Sequencen luominen - Create Task Sequence 

 Task Sequencen muokkaus - Edit 

 Task Sequencen jakelu - Deploy 

 Jakelu jakelupisteelle 

 Käytetyn boot imagen vaihtaminen - Ominaisuuksissa Advanced-välilehdellä 

 Properties… Advanced -välilehti 

 Use a boot image kohtaan valitaan haluttu boot image 

 Task Sequencen käyttämä sisältö - References- välilehti 

 Lista kokoelmista joihin Task Sequence on jaeltu - Deployments -vällehti 

 

  



   LIITE 2 9(11) 

MONITORING 
 

Overview 

- Alerts - Järjestelmän sisäisiä kriittisitä toiminnoista 

o Mahdollisuus asettaa ilmoittamaan sähköpostilla 

 

- Queries - Kyselyt 

o Kyselyillä voidaan etsiä resursseja Configuration Managerista 

o Muutamia valmiiksi luotuja kyselyitä, mahdollisuus luoda omia 

o Mahdollista käyttää kokoelmien jäsenten hallinnassa 

o Kyselyn luominen - Create Query 

o Kyselyn suorittaminen - Run 

o Kyselyn muokkaaminen - Properties... Edit Query Statement 

 

- Reporting- Raportit 

o Runsaasti erilaisia raportteja jaoteltuna kansioihin kategorioittain 

o Raportin suorittaminen - Run 

o Muutaman hyödyllisen raportin esittely 

 

- System Status 

o Site Status - Saitin roolien tila 

 Mahdollisuus tarkastella roolien lokeja 

 Show Messages… 

 Mahdollisuus tarkastella palvelimien palveluiden tiloja 

 Start - Configuration Manager Service Manager 

o Component Status 

 Mahdollisuus tarkastella Configuration Managerin komponenttien lokeja 

 Show Messages… 

 

- Deployments - Jakelut 

o Listaa ohjelmistoista tehdyt jakelut 

 

- Client Operations 

o Listaa Configuration Managerin kautta suoritetut konekäytännön päivitykset 

 

- Client Status 

o Näyttää Clienttien tilan valitussa kokoelmassa 

 

- Distribution Status - Jakelupisteiden tila 

o Content Status - Jakelujen sisällön tila 

 Listaa jakelupisteille jaellut ohjelmistot 

o Distribution Point Group Status - Näyttää jakelupisteryhmien tilan 

o Distribution Point Configuration Status – Näyttää jakelupisteiden tilan 

 Sisällön tila 

 Tapatumat jakelupisteellä 

 

- Software Update Point Synchronization Status 
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o Näyttää Software Update pointin edellisen synkronoinnin tiedot 

 

- Endpoint Protection Status 

o System Center 2012 Endpoint Protection 

 Näyttää Endpoint Protectionilla suojattujen laitteiden haittaohjelmasuojauksen tilan 

o Malware Detected 

 Näyttää listan Endpoint Protectionin havaitsemista haittaohjelmatartunnoista 
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ADMINISTRATION 
 

o Hierarkian Configurointi 

 Discovery methods 

 Verkot 

 AD liitokset 

o Site Configuration 

 Sitejen liittäminen ja hallinta 

 Roolien asentaminen ja hallinta palvelimille 

 SCCM komponenttien konfigurointi 

o Clienttien asetukset 

 Toimintojen aikataulutus 

 Ominaisuuksien käyttöönotto 

o Security 

 Hallintatilien ja oikeuksien hallinta 

 Sertifikaatit 

o Jakelupisteiden hallinta 

o Jakelupisteryhmien luonti 

o Migraatiotoiminto 

 SCCM 2007 migraatio SCCM 2012:een 
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ASSETS AND COMPLIANCE 

 

Users 

 

- Listaa kaikki Configuration Manageriin tuodut käyttäjät ja käyttäjäryhmät 

- Mahdollinen käyttökohde päivittäisessä käytössä 

o Asiakas soittaa ongelmasta työasemassaan, mutta ei ole soittohetkellä työaseman lähellä 

 Ei muista työaseman nimeä ulkoa 

- Etsitään Users-näkymässä hakupalkista asiakkaan nimellä 

- Valitaan löydetty käyttäjätili listanäkymästä ja painetaan Edit Primary Devices ribbonista 

- Käyttäjän työaseman nimi saadaan alemmasta ruudusta 

 tai jos asiakkaalle ei ole määritetty ensisijaista laitetta, ylemmästä ruudusta näh-

dään laitteet joihin asiakas on kirjautunut viimeisten 90 päivän aikana, edellisen kir-

jautumisen ajankohta sekä kirjautumiskertojen määrä joista voidaan päätellä asiak-

kaan työasema 

-  

Devices 
- Listaa kaikki Configuration Manageriin tuodut laitteet 

- Käyttökohteita päivittäisessä käytössä 

- Uusien laitteiden tuominen Configuration Manageriin 

 Ei muutosta 2007 versioon 

 Import Computer Information 

 yksittäinen laite 

 useampi laite CSV-tiedostolla 

 
- Asiakkaan työaseman resoluutio on muuttunut vääräksi, eikä onnistu muuttamaan sitä itse 

takaisin 

 Työaseman nimi on selvitetty 

- Etsitään Devices-näkymässä hakupalkista työaseman nimellä 

- Valitaan löydetty työasema listanäkymästä 

- Avataan etäyhteys asiakkaan työasemaan valitsemalla Start->Remote Control ribbonista 

- Näytetään asiakkaalle kuinka resoluutiota muutetaan 

 

Resource Explorer 
- Listaa laitteen komponentit, komponenttihistorian ja ohjelmistot 

- Käyttökohteita päivittäisessä käytössä 

 Komponentin vianselvitys
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SCCM 2012 koulutus 
 

1. Luo User Collection ja lisää siihen oma perustunnuksesi 

2. Luo Device Collection ja lisää siihen testityöasemasi queryllä 

3. Määritä oma perustunnuksesi hallintatyöaseman Ensisijaiseksi käyttäjäksi (Primary User) 

4. Asenna itsepalvelusta (Software Center) löytyvä VLC Player, tutustu Software Centerin välilehtiin. 

Huomaa myös ”Etsi lisää sovelluksia sovellusluettelosta” linkki 

5. Parityö:  Avaa Remote Control yhteys parisi Ensisijaiseen laitteeseen (Primary Device), selvitä tämä 

tieto SCCM:stä. Kokeile miten Remote Control eroaa Remote Desktop Client yhteydestä asiakkaan 

päässä. 

6. Selvitä Resource Explorerilla kuinka paljon muistia ja kuinka suuri kovalevy testityöasemassasi on? 

Missä tätä toimintoa voisi käyttää hyödyksi päivittäisessä työssä? 

7. Etsi hyödyllisiä raportteja joita saattaisi tarvita päivittäisessä työssä. Hakusanoja esimerkiksi: IP ad-

dress, computer information, operating system, client. Kokeile raportteja myös selaimen kautta: 

http://kanto:81/Reports_SCCM/ 

8. Parityö: Käyttöjärjestelmäjakelu omaan testityöasemaan 

 Valitkaa jommankumman testityöasema ja kohdistakaa sen collectioniin käyttöjärjestelmä-

jakelu jossa mukana ajurit ja Adobe Reader XI 

 Ruokailusta palattuasi etsi raportti josta näet oman task sequencesi etenemisen 

9. Luo Office 2013 sovellus SCCM:ään 

 Hallintakonsolissa: Software Library\Applications\Koulutus 

 Create->Create Application 

 Valitaan “Manually specify the application information” 

 Next 

 Nimetään sovellus Microsoft Office 2013 omanimi 

 Manufacturer: Microsoft 

 Software Versio: 2013 

 Administrative Categories kohtaan valitaan: KAO - Koulutus 

 Valitaan ”Allow this application to be installed from the Install Application task sequence 

action without being deployed” jolloin sovellus voidaan jakaa myös task sequencena. 

 Next 

 Next 

 Lisätään Deployment Type: Add… 

 Type: Script Installer 

 Manually specify the deployment type information 

 Next 

 Nimetään Deployment type Office 2013 silent omanimi 

 Next 

 Content location: \\KUOPPA\SCCM\Soft\Microsoft\Office\2013 

 Installation program “setup.exe” 

 Uninstall program “setup.exe” /uninstall ProPlus \\KUOPPA\SCCM\Soft\ Mi-

crosoft\Office\2013\proplus.ww\SilentUninstallConfig.xml 

 Next 
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 Lisätään sääntö jolla havaitaan asennettu sovellus 

 Add Clause… 

 Setting Type: Windows Installer 

 Product Code kohtaan selataan \\KUOPPA\SCCM\Soft\Microsoft\ Offi-

ce\2013\proplus.ww\proplus.msi tiedosto josta koodi saadaan 

 Valitaan ”This MSI product code must exist on the target system to indicate 

presence of this application” 

 OK 

 Next 

 Installation behavior: Install for system 

 Logon requirement: Whether or not a user is logged on 

 Installation program visibility: Hidden 

 Next 

 Ei esivaatimuksia 

 Next 

 Ei riippuvuuksia 

 Next 

 Next 

 Close 

 Next 

 Next 

 Close 

 Muokataan Deployment typen jakeluasetuksia 

 Valitaan luotu sovellus 

 Avataan Deployment type välilehdeltä Office 2013 silent omanimen ominaisuudet (proper-

ties) 

 Content-välilehdellä 

 Valitaan ”Allow clients to use a fallback source location for content” 

 Deployment options: Download content from distribution point and run locally 

10. Julkaise luomasi Office 2013 sovellus itsepalveluun saatavilla olevana ohjelmistona ja testaa asen-

nuksen toimivuus itsepalvelusta 

11. Jakele Adobe CS5 testityöasemallesi pakollisena (required) sovelluksena. Määritä jakelu tapahtu-

maan välittömästi (as soon as possible). 

12. Joko valmista? Luo sovellus alusta lähtien jostain aiemmin paketoimastasi ohjelmasta(SCCM 2007), 

yritä saada paketti toimivaksi SCCM 2012:n puolella. Huomioi koulutuksessa mainitut uudet tallen-

nussijainnit, nimeämiskäytännöt ja sovellusten kategorioinnit. Tämän tehtävän lopputuloksena li-

säät järjestelmään ohjelman, jota voidaan jatkossa käyttää tuotantokäytössä, joten testaa tarkasti 

ja dokumentoi ohjelmapankkiin! 
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Työasemalokit: C:\Windows\CCM\Logs 
AppDiscovery 

- Näyttää tulokset skannauksesta joka tarkistaa määritetyin väliajoin ovatko vaaditut sovelluk-

set asennettuna. Havaitsee asennetut sovellusasennukset ja jos sovellusta ei ole asennettu, 

näyttää miksi.  

AppEnforce 

- Jos vaadittu sovellus ei ole asennettuna AppDiscoveryä ajettaessa, sovelluksen asennus pa-

kotetaan ja lokitetaan tänne. Näyttää suoritetun komennon ja tulokset. 

AppIntentEval 

- Listaa asennettujen sovellusten riippuvuudet ja policyt 

AssetAdvisor 
- Listaa Asset Intelligence inventointitoiminnon suorittamat toiminnot 

CAS 
- Listaa clientin yritykset käyttää sisältöä jakelupisteiltä 

-  Näyttää Clientin paikallisen välimuistin tilan 

CcmEval 
- Näyttää clientin kunnon 

CcmEvalTask 
- Näyttää clientin kunnon arvioinnin suorituksen 

CcmExec 

- Listaa clientin suorittamat toiminnot 

- Tarkkailee CcmExec palvelua 

CcmMessaging 

- Listaa Clientin kommunikoinnin Management Pointin kanssa 

CcmNotificationAgent 

- Loki Client Notificationista eli machine policyn päivittämisen pakottamisesta Configuration 

Managerin päästä 

CcmRepair 

- Listaa Clientille suoritetut korjaukset 

-  

CcmRestart 

- Listaa Clientin suorittamat palvelun uudelleenkäynnistämiset 

CCMSDKProvider 
- Listaa Client Agentin SDK:n suorittamat toiminnot 

CCMVDIProvider 
- Listaa tietoja siitä onko laite virtuaalinen vai fyysinen 

CertificateMaintenance 
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- Tietoja AD ja Management point sertifikaateista 

CIAgent 
- Listaa tietoa konfiguraatiomuutosten suorittamisesta kuten Windows Päivityksistä 

CIDownloader 
- Listaa tietoa konfiguraatiomuutosten lataamisesta 

CITaskMgr 
- Listaa toiminnot jotka on suoritettu sovelluksille kuten sisällön lataaminen ja asentaminen 

ClientIDManagerStartup 

- Luo ja ylläpitää clientin GUID:ia ja tunnistaa toiminnot jotka suoritetaan clienttiä rekisteröi-

täessä 

ClientLocation 

- Listaa toiminnot jotka liittyvät clientin siten määrittämiseen 

CmRcService 

- Listaa tietoa remote control palvelusta 

ContentTransferManager 

- Tietoja BITS:lle ja SMB:lle ajastetuista pakettien lataamisesta ja pääsystä 

DataTransferService 
- Clientin BITS liikenne ladattaessa policyjä ja paketteja 

DCMAgent, DCMReporting, ScmWmiProvider 
- Desired Configuration Management lokeja 

EndpointProtectionAgent 
- Näyttää onko Endpoint Protection agentti asennettuna 

execmgr 

- Tietoja paketeista ja task sequenceista joita client suorittaa 

ExpressionSolver 

- Tietoja tarkennetuista sovelluksen asennuksen havainnointikeinoista jos verbose tai debug 

logging on käytössä 

FileBITS 

- Tietoja SMB liikenteestä paketteihin 

FileSystemFile 
- Windows Management Intstumentation loki 

- Kerää inventaariota ohjelmistoista ja tiedostoista 

FSPStateMessage 
- Tietoa clientin lähettämistä tilaviesteistä Fallback status pointille 

InventoryAgent 
- Tietoa hardware inventoryn, software inventoryn ja heartbeat discoveryn suorittamisesta 
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LocationServices 
- Clientin toiminnot sen etsiessä management pointeja, software update pointeja ja distribu-

tion pointeja 

MaintenaceCoordinator 
- Yleisiä clientin suorittamia huoltotoimenpiteitä 

mtrmgr 

- Seuraa kaikkia ohjelmistonseuranta prosesseja 

oobmgmt 

- Out of band management loki 

PeerDBAgent 

- Branch distribution point loki 

PolicyAgent 
- Pitää kirjaa Clientin Policy pyynnöistä ja Policyiden lataamisesta 

- Lokista nähdään milloin uusi policy on ladattu laitteelle ja onko se onnistunut 

PolicyAgentProvider 
- Tallentaa tiedot policymuutoksista 

PolicyEvaluator 
- Loki policyn arvioinnista ja käyttöönotosta 

PolicySdk 
- Policy system SDK interfaces 

pwrmgmt 

- Virranhallintaloki 

PwrProvider 

- Virranhallinnan asetusmuutokset 

RebootCoordinator 
- Tietoa asennusten pakottamista uudelleenkäynnistyksistä 

ScanAgent 
- Ohjelmistopäivitysten skannauspyynnöt 

SCClient_EDUKAINUU@username_1 
- Loki Software Centerissä tapahtuneista toiminnoista koskien kyseessä olevaa käyttäjää 

SCClient_EDUKAINUU@username_2 

- Historialoki Software Centerissä aiemmin tapahtuneista toiminnoista koskien kyseessä ole-

vaa käyttäjää 

Scheduler 

- Tallentaa tietoa kaikista Clientin toimintaan liittyvistä ajastetuista tehtävistä 

SCNotify_EDUKAINUU@username_1 
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- Loki käyttäjälle näytetyistä sovelluksiin liittyvistä ilmoituksista koskien nykyistä käyttäjää 

SCNotify_EDUKAINUU@username_2 
- Historialoki käyttäjälle näytetyistä sovelluksiin liittyvistä ilmoituksista koskien nykyistä käyt-

täjää 

ServiceWindowManager 
- Tietoa huoltoikkunoiden arviointiprosessista 

setuppolivyevaluator 
- tallentaa tietoa asetus ja inventaario policystä 

smscliui 
- tietoa configmgr clientin käytöstä ohjauspaneelista 

smssha 

- network access policy loki 

SoftwareCatalogUpdateEndpoint 

- näyttää muutokset Software Catalogin URL-osoitteeseen 

SoftwareCenterSystemTasks 

- Software Centerin ilmoitukset, asennuksen tila ja kunto 

SrcUpdateMgr 
- Tietoa Windows Installerien toiminnasta kun niiden lähdetiedostoja on päivitetty 

StateMessage 
- Tallentaa tiedot ohjelmistopäivitysten tilaviestien luomisesta ja lähettämisestä management 

pointille 

StateMessageProvider 
- Clientin luomat tilaviestit 

SWMTRReportGen 

- Luo käyttödata raportin 

UpdatesDeployment 

- Tietoa jakeluista clientille, myös ohjelmistopäivitysten aktivoinnit, arvioinnit ja pakotukset 

UpdatesHandler 

- Tietoa ohjelmistopäivitysten compliancen tarkistuksesta ja päivitysten lataamisesta ja asen-

nuksesta 

UpdatesStore 

- Tietoa ohjelmistopäivitysten compliancen tilasta 

UpdateTrustedSites 
- Lokittaa Software Catalogin urlin lisäämisen trusted siteihin 

UserAffinity 
- Tiedot ensisijaisen käyttäjän määrityksestä 
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wedmtrace 
- Windows Embedded clients 

VirtualApp 

- App-V Deployment typejen arviointitietoja 

WUAHandler 

- Lokittaa kun Windows Update Agent etsii päivityksiä 

 

Hyödyllisiä lokeja 
C:\Windows\ccmsetup\Logs\ccmsetup - clientin asennusloki 

C:\Windows\ccmsetup\Logs\client.msi - clientin asennusloki 
C:\Windows\ccm\logs\exemgr - ohjelmistojen asennusloki 


