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Lyhenteet 

BIOS  Basic Input-Output System. Tietokoneohjelma, jonka tehtävänä on ladata 

käyttöjärjestelmä ja käynnistää tietokone. 

 

TPM  Trusted Platform Module. Turvapiiri. 

 

VPN  Virtual Private Network. Virtuaalinen erillisverkko. 

 

API  Application Programming Interface. Sovellusohjelmointirajapinta. 

 

CMDB  Configuration Management Database. Konfiguraatiohallintatietokanta. 
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1 Johdanto 

Insinöörityön tarkoituksena on tutustua Applixuren pilviportaaliin ja monitoroida laitteista 

kerättyä tietoa. Tietoa kerätään työntekijöiden laitteista it-tuelle ja palveluiden omistajille. 

Työasemien monitoroinnilla parannetaan yrityksen laitteiden tietoturvaa, kerätään tietoa 

laitteiden kunnosta ja parannetaan laitteiden toimintaa. Monitoroinnin ansiosta ongelmiin 

pystytään reagoimaan paremmin ja ratkomaan mahdollisia ongelmakohtia. 

Työssä apuna käytetään Applixuren ohjelmaa, joka on asennettu yrityksen kaikkiin työ-

asemiin. Applixuren ohjelma kerää tietoja laitteista ja Applixuren omassa pilviportaalissa 

voidaan nähdä laitteista kerätyt tiedot. Pilviportaali on selkeä ja helppokäyttöinen. Appli-

xuren keräämä tieto ei kuitenkaan ole riittävän fokusoiva laitteiden sijainnin kannalta. 

Tämän takia luotiin yritykselle oma CMDB-tietokanta, johon yhdistettiin Applixuren ke-

räämä data ja yrityksen Aktiivihakemisto. 

CMDB-tietokannassa yhdistetään Applixuren keräämä data Aktiivihakemiston kanssa 

käyttäen laitteen sarjanumeroa. Aktiivihakemiston avulla saadaan tieto laitteen organi-

saatiosta ja toimipisteestä. Tietokanta yhdistettiin Microsoftin Power BI -sovellukseen, 

jossa luodaan erilaisia taulukoita ja kuvaajia laitteiden tiedoista. Taulukoiden ja kuvaajien 

avulla monitorointi on tehokasta. Tietokannan avulla Power BI -sovelluksessa pystytään 

suodattamaan data sijainnin mukaan eri yksiköiden it-tuen käyttöön.  
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2 Päätelaitteiden monitorointi 

Monitoroinnilla tarkoitetaan laitteiden toimintojen tarkkailua. Monitoroinnilla kerätään tie-

toa laitteiden kunnosta, parannetaan yrityksen laitteiden tietoturvaa, laitteiden toimintaa 

ja karsitaan ylimääräisiä kuluja. Laitteiden monitorointiin ja tiedon analysointiin on useita 

erilaisia tapoja. Monitoroinnin avulla voidaan tunnistaa, minkälaisia ongelmia yrityksen 

laitteissa on. Monitoroinnin ansiosta ongelmiin pystytään reagoimaan paremmin ja rat-

komaan mahdollisia ongelmakohtia. Monitoroinnin avulla voidaan selvittää it-tuen tarve 

yritykselle. 

Laitteiden turvallisuus on erittäin tärkeää yrityksille. Verkkoon kytkettyjen laitteiden mo-

nitoroinnin tarkoituksena on parantaa yrityksen turvallisuutta. Vanhat ohjelmaversiot, jär-

jestelmäversiot ja päivitykset kasvattavat haavoittuvuuksia laitteissa. (1.) Haavoittuvuus 

laitteessa ja laitteen ollessa kytkettynä yrityksen sisäverkkoon voi onnistuneen hyök-

käyksen seuraukset olla vaarallisia. Laitteiden monitoroinnin avulla voidaan turvata tie-

dostojen ja yhtiösalaisuuksien vuoto. (2.) 

2.1 Tietoturva 

Tietoturvan tavoitteena on tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Luottamuksel-

lisuuden tarkoituksena on estää luottamuksellisen tiedon pääsy ulkopuolisille henkilöille. 

Eheys tarkoittaa tiedon oikeellisuutta. Eheys varmistetaan sillä, että tietoja ei pystytä 

väärentämään. Saatavuudella varmistetaan, että tieto aina saatavilla. (3.) 

Tietoturva on laitteiden, palveluiden, tietojen ja verkkoliikenteen asianmukaista suojaa-

mista. Tietokoneita voidaan suojata erilaisilla virustorjuntaohjelmilla, käyttöjärjestelmä- 

ja ohjelmistopäivityksillä, palomuurilla, VPN-yhteydellä, käyttäjien käyttäjäoikeuksilla 

sekä salasanojen vaihdoilla. (4.) 

Tietoturva on yrityksien tärkein huolenaihe. Tietoturvaa suojataan erilaisin menetelmin. 

Yrityksen huono tietoturva mahdollistaa hyökkäykset, jolloin yrityssalaisuudet, asiakas-

tiedot ja käyttäjätiedot ovat vaarassa joutua vääriin käsiin. Tietoturvariskit ovat lisäänty-

neet huomattavasti. Kasvava ja kehittyvä tietotekniikka altistaa laitteita 
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haavoittuvuuksille ja lisää tietoturvariskejä. Yleisimpiä tietoturvariskejä ovat virukset, ran-

somware, palvelunestohyökkäykset ja kalastelu. (4.) 

 

Kuva 1. Organisaatioiden top 5 uhat (5) 

Kuvasta 1 nähdään yrityksien yleisimmät tietoturvauhat. Päivityksien laiminlyönnillä yri-

tyksen laitteet ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Kiristyshaittaohjelmat eli 

ransomwaret ovat yleistyneet. Kiristyshaittaohjelman tarkoituksena on lukita yrityksen 

tiedostot ja vaatia lunnaita tiedon palautusta varten. Yritykset kohtaavat usein sähköpos-

tikalastelua, jolla pyritään haalimaan käyttäjätunnuksia. Palveluiden ulkoistaminen lisää 

tietoturvariskejä, kun on mahdotonta seurata kolmansien osapuolien tietoturvaa. (5.) 

2.1.1 BitLocker 

BitLocker on Microsoft Windowsin salaustyökalu. Bitlocker salaa tietokoneen kovalevyn. 

Kovalevyn salaus parantaa yrityksen tietoturvaa. Kovalevyn salaus pysyy, vaikka tieto-

kone päätyisi vääriin käsiin ja kovalevy irrotetaan koneesta. Salauksen ansiosta tiedostot 

kovalevyllä on suojattu. Kovalevyn salaus on yhteydessä koneen emolevyyn. Tämän 

ansiosta kovalevyä ei voida vaihtaa uuteen koneeseen ilman salausavainta. (6.) 
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BitLocker käyttää emolevyn TPM-sirua salausavaimen varastointiin. Koneen käynnistyk-

sessä TPM katsoo, onko koneen BIOS-asetuksia muutettu. Mikäli koneen TPM-avain on 

kadonnut tai koneen käynnistysasetuksia on muutettu, kone ei käynnisty ilman 

BitLocker-salausavainta. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi etsiä palautusavaimen ja pa-

lauttaa koneen toiminnan. (6.) 

BitLocker ei ole automaattisesti käytössä. BIOS-asetuksista kytketään päälle TPM-ase-

tus. Levyn salaus kytketään päälle laitteen ohjauspaneelista. Salauksen voi väliaikaisesti 

poistaa käytöstä huollon tai ajureiden päivityksen ajaksi järjestelmänvalvojan käyttäjä-

tunnuksilla. 

2.1.2 Palomuuri 

Palomuurin tehtävänä on suojata yrityksen verkkoliikenne. Palomuuri sijoitetaan yrityk-

sen sisäverkon ja ulkoverkon rajalle. Kuvasta 2 nähdään, kuinka palomuuri toimii. Palo-

muuri valvoo saapuvia ja lähteviä IP-paketteja. Palomuuri tarkistaa saapuvien pakettien 

lähtö osoitteen, kohdeosoitteen ja saapuvan porttinumeron. Palomuurin tarkoituksena 

on parantaa yrityksen verkkoliikenteen tietoturvaa. Palomuuri ei kuitenkaan suojaa yri-

tyksen sisäverkossa tapahtuvaa liikennettä. (8, s. 403.) 

 

Kuva 2. Palomuurin toiminta (7) 

Palvelimen palomuuriin konfiguroidaan verkkoliikenteen säännöt. Palomuuri sallii vain 

saapuvat http-paketit portista 80 ja sähköpostit portista 25. Palomuuri sallii sisäverkosta 

http-kyselyt verkkosivulle portista 80. Palomuurin sääntöjen avulla haitalliset paketit hy-

lätään. Palomuuriin voidaan määrittää säännöt myös verkkosivustojen evästeille ja kiel-

tää työntekijöiden pääsy sivustoille, jotka eivät liity työhön. (8, s. 403.) 
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Palomuuri suojaa laitteita verkkohyökkäyksiltä. Palomuurin tehtävänä on suojata yritys 

palvelunestohyökkäyksiltä, haitallisesta verkkoliikenteestä ja portti skannaukselta. Palo-

muuri sisältää lokin tapahtumista, jonka avulla haitalliset yritykset jäävät muistiin ja voi-

daan myöhemmin tutkia liikenteen alkuperää ja jäljittää liikenteen alkuperä. Lokin avulla 

voidaan parantaa palomuurin toimivuutta. (8, s. 403-405.) 

2.1.3 VPN 

VPN on verkkoteknologia, joka salaa verkkoliikenteen. Tietokoneen salattu liikenne oh-

jataan yrityksen palomuuriin, joka purkaa ja sallii liikenteen yrityksen sisäverkkoon. Tun-

nistuksen jälkeen VPN-yhteyden avulla sallitaan ulkopuolisesta verkosta pääsy yrityksen 

sisäverkkoon. VPN-yhteyttä voidaan käyttää yrityksissä eri toimipisteiden sisäverkon yh-

distämiseen. (10, s.236-237.) 

 

Kuva 3. VPN käyttö (9) 

Kuvasta 3 nähdään VPN-yhteyden käyttötarkoitus. VPN-yhteys mahdollistaa etätyön te-

kemisen yrityksessä. Salatun yhteyden avulla voidaan muodostaa yhteys sisäverkkoon 

ja tämän avulla sallitaan etänä pääsy esimerkiksi yrityksen sähköpostiin, intranetiin, si-

säisiin ohjelmiin ja verkkolevyille. 
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2.2 Laitteiden kunto 

Monitoroinnin avulla voidaan seurata laitteiden komponenttien kuntoa. Laitteiden kunnon 

seuraamisella tarkoitetaan käyttöjärjestelmien ja komponenttien seuraamista. Monito-

roinnin avulla voidaan hallinnoida laitteiden elinkaarta. Tasaiset laitteiden vaihtovälit pa-

rantavat laitteiden toimivuutta. Voidaan tarkastella käyttöjärjestelmien versioita ja tarvit-

taessa päivittää tärkeät päivitykset ja vanhentuneet käyttöjärjestelmät ja versiot. 

Laitteiden kunnon monitorointi yrityksissä on erityisen tärkeää. Monitoroinnin avulla voi-

daan puuttua ongelmakohtiin ennen kuin on liian myöhäistä. Esimerkiksi laitteen kovale-

vyllä on tärkeitä tiedostoja, ja mikäli kovalevy hajoaa, tiedostot menetetään. Tiedostojen 

turvaamiseksi yrityksissä tulisi ottaa käyttöön automaattinen varmuuskopiointi tiedos-

toista.  

2.3 Ohjelmien monitorointi 

Ohjelmien monitoroinnin avulla voidaan kerätä tietoa laitteisiin asennetuista ohjelmista. 

Mikäli laitteisiin on asennettu kiellettyjä ohjelmia tai tietoturvallisesti vaarallisia ohjelmia, 

voidaan puuttua ongelmakohtiin. Ohjelmista kerätystä datasta voidaan nähdä, kuinka 

ohjelmat toimivat ja mikä versio on asennettuna. Esimerkiksi ohjelmiin, jotka kaatuvat tai 

hidastelevat usein voidaan, etsiä ratkaisua toisesta vastaavasta ohjelmasta tai uudem-

masta versiosta. (11.) 

Ohjelmien monitoroinnilla voidaan pienentää yrityksen kuluja. Yrityksen ei tarvitse vält-

tämättä hankkia kalliita lisenssiohjelmia ja voidaan karsia lisenssejä, joita ei käytetä. Oh-

jelmien monitoroinnilla yritys voi säästää kuluissa huomattavan suuria summia. (11.) 

2.4 Käyttäjäkokemus 

Päätelaitteiden monitoroinnin periaatteena on valvoa laitteiden tietoturvaa, komponent-

teja, kuntoa ja ohjelmia. Yrityksen ei tule unohtaa työntekijöiden merkitystä liiketoimin-

nalle. Työntekijät ovat tärkeässä roolissa yrityksen toiminnalle. Työntekijät ovat keskei-

sessä roolissa yrityksen menestymisen kannalta. (11.) 
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Laitteiden monitorointi ja proaktiivinen ongelmanratkaisu tehostaa työntekoa ja käyttäjä-

kokemusta. Työntekijät voivat keskittyä työntekoon, kun laitteet toimivat eivätkä häiritse 

työntekoa. Ilman monitorointia ja ongelmanratkaisua yrityksen toiminta hidastuu, eivätkä 

työntekijät pysty täysillä keskittyä työhönsä. (11.) 

3 Aktiivihakemisto 

Aktiivihakemisto on Microsoftin vuonna 1999 julkaisema tuote. Aktiivihakemisto on käyt-

täjätietokanta ja hakemistopalvelu. Aktiivihakemistoa käytetään käyttäjätietojen, käyttö-

oikeuksien, laitteiden ja verkkoresurssien hallinnointiin. Aktiivihakemiston avulla voidaan 

keskitetysti yhdestä paikasta hallinnoida ja jakaa yrityksen verkkoresursseja. (12.) 

Aktiivihakemiston tarkoituksena on varastoida tieto objekteihin. Objektit sisältävät tiedon 

käyttäjistä, ryhmistä, ryhmäpolitiikasta, ohjelmista ja laitteista. Objektit ovat joko resurs-

seja tai turvallisuuskäytäntöjä. Resurssiobjekteja ovat laitteet ja turvallisuusobjekteja 

ovat käyttäjät sekä ryhmät. (12.) 

Aktiivihakemiston verkkotunnuspalvelu varastoi hakemistotiedon ja käsittelee tiedon 

käyttäjien ja toimialueen välillä. Verkkotunnuspalvelu kontrolloi käyttäjätilien oikeuksia 

määritettyihin verkkoresursseihin. Verkkotunnuspalvelu varmistaa käyttäjän käyttöoikeu-

den, kun käyttäjä yrittää kirjautua sisään laitteelle ja yhdistää yrityksen verkkoon. (12.) 

3.1 Organisaatioyksikkö 

Organisaatioyksikkö on ryhmä aktiivihakemiston objekteista. Organisaatioyksikkö hel-

pottaa yrityksen laitteiden, ryhmien ja käyttäjien hallintaa. Organisaatioyksikkö voidaan 

luoda esimerkiksi sijainnin tai organisaation mukaan. Organisaatioyksikköön lisätään ky-

seisen yksikön laitteet ja käyttäjät. Isoissa maailmalaajuisissa organisaatioissa organi-

saatioyksiköt ovat lähes pakollisia tiedon hallinnassa. (13.) 

Organisaatioyksikön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi luoda ryhmäkäytäntöjä, 

jotka koskevat koko organisaatioyksikköä. Ryhmäkäytännön avulla voidaan hallinnoida 

organisaatioyksikön käyttöoikeuksia. (13.) 
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3.2 Käyttö 

Aktiivihakemisto auttaa yrityksiä organisoimaan yrityksen hierarkian. Yrityksen järjestel-

mänvalvojat käyttävät aktiivihakemistoa yrityksen resurssien hallintaan. Järjestelmänval-

vojat voivat esimerkiksi muokata käyttäjätietoja, vaihtaa käyttäjien salasanoja ja luoda 

käyttäjäryhmiä ja määrittää ryhmille sääntöjä ja oikeuksia eri verkkoresursseihin.  

Aktiivihakemistoa käytetään yrityksissä keskitetyn turvallisuuspolitiikan, päivityksien ja 

ohjelmien asennuksen hallintaan. Aktiivihakemiston toimialueen ansiosta käyttäjä voi kir-

jautua mille tahansa yrityksen laitteelle käyttäen omia käyttäjätunnuksiaan. 

4 Applixure 

Applixure on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluna rat-

kaisun työasemien monitorointiin. Applixure sisältää laitteeseen asennettavan Agent-oh-

jelman ja pilviportaalin. Laitteista kerättyä dataa voidaan tarkastella Applixuren pilvipor-

taalissa. Pilviportaali on helppokäyttöinen ja selkeä. Data esitetään eri osioissa, joka hel-

pottaa tiedon etsimistä ja datan monitorointia. (14.) 

Applixuren avulla voidaan monitoroida laitteiden toimintaa ja kuntoa. Applixure kerää tie-

toa laitteiden kunnosta, asennetuista ohjelmistoista, laitteen tai ohjelmien kaatumisesta, 

kovalevyn kryptauksen tilasta, akun toiminnasta, käyttöajoista, laitteen väärin sulkemi-

sesta ja käyttöjärjestelmän versioista. Applixuren avulla yrityksen it-tuki voi etsiä laitteen 

tai työntekijän nimellä koneen tietoja. Yksittäisen laitteen kuntoa, ongelmia ja historiaa 

voidaan tarkastella pilviportaalista. Monitoroinnin avulla voidaan proaktiivisesti puuttua 

ja ratkoa ongelmia. (14.) 

4.1 Agent 

Agent on ohjelma, joka asennetaan päätelaitteeseen. Agent kerää laitteesta dataa asen-

netuista ohjelmista, ongelmista, laiteen ja komponenttien kunnosta, käytöstä ja käyttä-

jästä. Datan kerääminen on reaaliaikaista ja tiedot päivittyvät päivittäin nähtäville pilvi-

portaaliin. (15.) Agent pyörii koneella taustalla huomaamattomasti ilman, että 
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loppukäyttäjä huomaa muistin tai tehon käyttöä. Agent on suunniteltu käyttämään mah-

dollisimman vähän resursseja ja levytilaa koneesta. (16.) 

Agent voidaan asentaa Windows- ja MacOs-laitteille. Agent lähettää dataa Applixuren 

tietokantaan salatun HTTPS-yhteyden avulla käyttäen TCP 443 porttia. Data autentikoi-

daan ja salataan, eikä missään vaiheessa lähetetä salaamattomana. Mikäli kone ei ole 

sillä hetkellä verkossa, Agent varastoi datan päätelaitteen välimuistiin ja lähettää datan 

tietokantaan, kun verkkoyhteys on muodostettu uudelleen. Agent ei vaadi toimiakseen 

yrityksen sisäverkkoa tai VPN-yhteyttä. Data lähetetään julkisesta verkosta. (17.) 

4.2 Pilviportaali 

Applixure tarjoaa pilviportaalin kerätyn datan analysointiin ja monitorointiin. Pilvipalve-

luun kirjaudutaan sisään osoitteesta app.applixure.com käyttäen henkilökohtaisia käyt-

täjätunnuksia.  

Pilvipalveluun voidaan lisätä eri ympäristöjä. Ympäristöjä voidaan luoda esimerkiksi yri-

tyksen eri yksiköille tai tiimeille. Ympäristön avulla voidaan selkeyttää tietojen katselua 

ja monitorointia. Eri it-tuen tiimit voivat tarkastella oman yksikön ympäristöä, jolloin lait-

teista kerätty data on suodatettu kyseisen yksikön laitteisiin. Tämä tehostaa yksikön lait-

teiden datan monitorointia ja laitteissa havaittujen ongelmien ongelmanratkaisua. 
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Kuva 4. Applixuren pilviportaalin koontinäyttö (14) 

Applixure jakaa kerätyn datan eri osiin. Osioihin kuuluvat laitteet, ohjelmat, ongelmat ja 

käyttö. Eri osioista voidaan vaivattomasti monitoroida ja tarkastella laitteiden tietoja ja 

ongelmia. Kuvasta 4 nähdään Applixuren koontinäyttö. Näkymästä nähdään nopealla 

vilkaisulla ympäristön laitteiden pisteytys, hälytykset ja toistuvat ongelmat. 

 

Kuva 5. Yksittäisen laitteen tiedot (14) 

Applixuren pilviportaalista voidaan katsoa yksittäisen laitteen tietoja ja laitteesta kerättyä 

dataa. Kuvasta 5 nähdään esimerkki laitteen tiedot. Näkymästä nähdään laitteen malli, 

prosessori, muisti, muistikapasiteetti, akun kunto, käyttöjärjestelmän versio sekä laitteen 

tietoturva. Näkymästä nähdään myös laitteen arvosana, käyttöajat, käyttöjärjestelmän 

asennusaika ja aika viimeisestä sammutuksesta. 
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Kuva 6. Yksittäisen laitteen tiedot 

Laitteen tiedoista nähdään myös laitteen sijainti, käynnistymisajat ja tieto milloin laite on 

ollut viimeksi verkossa. Sivulta nähdään laitteeseen asennetut ohjelmat. Kuvassa 6 on 

esimerkki laitteen tiedoista. 

 

Kuva 7. Yksittäisen laitteen varoitukset 

Kuvasta 7 nähdään esimerkkilaitteen varoitukset. Näkymästä voidaan tutkia varoituksien 

syytä ja etsiä ongelmiin ratkaisua. Laitteiden pisteytykseen vaikuttavat laitteen jatkuvat 

ongelmat, joten on tehokasta monitoroida laitteita, joiden pisteytys on huono. 
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Monitoroinnin avulla ongelmallisten laitteiden ongelmiin voidaan reagoida ja parantaa 

laitteen toimivuutta. 

 

Kuva 8. Yksittäisen laitteen historia 

Kuvasta 8 nähdään esimerkki laitteen historia varoituksista ja ongelmista. Viemällä hiiren 

kursori pisteen päälle nähdään syy kyseiseen ongelmaan. Historia tieto on hyödyllinen, 

kun laitteessa esiintyy paljon ongelmia. Tämä antaa it-tuelle käsityksen, onko laitteessa 

jatkuvia ongelmia, joihin täytyy löytää ratkaisu, vai onko kyseessä satunnainen tai yksit-

täinen ongelma. 

4.3 API 

API on sovelluksen ohjelmointirajapinta, jonka avulla useat eri ohjelmat voivat keskus-

tella keskenään. API:n avulla tietoja voidaan siirtää eri ohjelmien välillä. API:n avulla voi-

daan kerätä tietoa useasta eri ohjelmasta ja luoda tiedoista uusi sovellus. API:n avulla 

tiedon siirto on automaattista, eikä tietoa tarvitse siirtää manuaalisesti. Tämä nopeuttaa 

huomattavasti tiedon siirtoa ohjelmien välillä. (18.) 

Applixuren keräämä data on mahdollista integroida Microsoft Power BI -työkaluun ja Ser-

viceNow-järjestelmään. Applixuren pilviportaalissa on saatavilla valmiit API-tunnukset 

ympäristön ja datan liittämiseen. Ympäristön asetuksista laitetaan päälle haluttu yhteys. 

Kohdeohjelmassa luodaan yhteys Applixuren datan välille käyttäen Applixuren luomia 

API-tunnuksia. (19.) 
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Microsoft Power BI -ohjelmalla voidaan luoda kerätystä datasta suodatettuja taulukoita 

ja diagrammeja tiedoista, jotka auttavat yritystä työasemien monitoroinnissa ja analy-

soinnissa. Applixuren keräämä data päivittyy reaaliaikaisesti Power BI Desktop -ohjel-

malla luotuihin taulukoihin ja diagrammeihin. (19.) 

ServiceNow-tikettijärjestelmään voidaan luoda yhteys ja määrittää sääntöjä, joista gene-

roidaan automaattinen tiketti yrityksen Service Deskiin. ServiceNow-yhteyden avulla voi-

daan proaktiivisesti reagoida ongelmiin, joista käyttäjä ei ole vielä ilmoittanut. Tiketti voi-

daan ohjata oikeaan tukitiimiin, ja it-tuki voi tämän jälkeen ottaa käyttäjään yhteyttä asi-

asta. (20.) 

5 Microsoft Power BI 

Power BI on Microsoftin vuonna 2014 kehittämä tuote. Power BI on datan analysointiin 

kehitetty ohjelma, joka mahdollistaa datan esittämisen visuaalisesti. Power BI tukee mo-

nia eri datan tietolähteitä. Power BI -ohjelman avulla voidaan tehdä suodatuksia ja valita 

tiettyä dataa eri visuaalisiin taulukoihin ja diagrammeihin. Power BI -ohjelman sisäänra-

kennetut visuaaliset datan esitysmuodot ovat kattavat. (21.) 

Valmis visuaalinen Power BI -koontinäyttö tai raportti voidaan julkaista nähtäville Power 

BI -pilvipalveluun, SharePointiin tai Teams-ryhmään. Tämän avulla yrityksen It-osasto 

voi tehokkaasti monitoroida ja analysoida kerättyä dataa. Power BI -tuoteperhe koostuu 

Power BI -pilviportaalista, Power BI Desktop -ohjelmasta ja mobiilisovelluksesta. Mobii-

lisovellus on saatavilla Windows-, iOS- ja Android-laitteisiin. (21.) 

5.1 Power BI Desktop 

Power BI Desktop on koneelle asennettava ohjelma. Ohjelmalla voidaan luoda halutusta 

datasta raportteja, joissa on visuaalisia taulukoita ja diagrammeja. Ohjelmasta on saata-

villa ilmainen versio, maksullinen Pro-versio ja maksullinen Premium-versio. Ilmaisen ja 

maksullisen version ominaisuudet ovat samat. Erona on, että ilmaisessa versiossa ra-

portteja ei voi jakaa. Maksullisessa Pro- ja Premium-versiossa raportteja voidaan jakaa. 
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(22) Power BI Desktop vaatii vähintään Windows 7 - käyttöjärjestelmän ja Internet Ex-

plorer 10-version. Ohjelma on saatavilla 32- ja 64-bittisenä asennusversiona. (23.) 

 

Kuva 9. Power BI Desktop -raportti (24) 

Power BI Desktop -ohjelman avulla luodaan yhteys tietolähteeseen, josta halutaan tuoda 

dataa visualisoitavaksi. Ohjelman avulla voidaan luoda yhteys eri taulukoiden välille. Po-

wer BI -ohjelman käyttötarkoitus on datan visualisointi raportiksi. Visualisointi helpottaa 

ja nopeuttaa datan analysointia. Valmiit raportit voidaan tallentaa paikalliseen muistiin ja 

julkaista nähtäville muille. Power BI -työtila on hyödyllinen ominaisuus yrityksille. Raport-

teja voidaan luoda ja jakaa eri ryhmille. Raporttiin voidaan asettaa luku- tai muokkaus 

oikeudet. Täten muut tiimin jäsenet voivat muokata raporttia. (24.) 

5.2 Power BI -työtila 

Power BI -työtila on hyödyllinen ominaisuus yrityksille. Työntekijä voi luoda Power BI -

ohjelman avulla visuaalisia raportteja yrityksen datasta. Työtilaan julkaistut valmiit rapor-

tit voidaan jakaa muiden työntekijöiden nähtäväksi. Työtilassa voidaan myös katsoa luo-

tuja Power BI -raportteja. Power BI -työtila sijaitsee pilvipalvelun työpöydällä. Työtilaan 

pääsee osoitteesta app.powerbi.com. Palveluun kirjaudutaan sisään omalla käyttäjätun-

nuksella. 
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Kuva 10. Power BI -työtila (25) 

Yhteen työtilaan voidaan julkaista 1000 raporttia. Yhdellä työntekijällä voi olla maksimis-

saan 250 eri työtilaa. Työtila voidaan jakaa Microsoft Teams -ryhmään tai luoda Share-

point -sivusto, johon raportit voidaan julkaista muille työntekijöille nähtäväksi. Työtiloja 

on kaksi erilaista. Toinen on henkilökohtainen työtila, jossa valmiit raportit näkyvät vain 

tekijälle. Toinen työtila on yleinen työtila, johon voidaan luoda raportteja kaikille työtilan 

jäsenille. Raportteihin voidaan asettaa joko lukuoikeudet tai täydet muokkausoikeudet. 

Tämän avulla myös muut työntekijät voivat muokata raportteja. (26.) 

5.3 Applixure-yhteys 

Microsoft tarjoaa Applixuren asiakkaille ilmaisen lisäosan, joka tukee Applixuren API-

yhteyttä datan tietolähteenä. API:n avulla Applixuren keräämä data yhdistetään Power 

BI -ohjelman kanssa. Data voidaan tämän jälkeen suodattaa ja visualisoida eri muotoi-

hin. (27.) 

Applixuren datan yhdistäminen Power BI -ohjelman työkaluihin avaa yritykselle huomat-

tavasti lisää mahdollisuuksia kerätyn datan monitorointiin. Applixuren dataa voidaan suo-

dattaa ja luoda erilaisia taulukoita ja kuvaajia kerätystä datasta. (28.) 
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Kuva 11. Applixure-ympäristö yhdistetty Power BI Desktop -ohjelmaan 

Applixuren API:n avulla kerätty data on integroitu Power BI Desktopin kanssa. Kuvasta 

11 nähdään, kuinka API tuo kerätyn datan eri osioihin. Power BI -ohjelman avulla kerä-

tystä datasta voidaan luoda omia visuaalisia taulukoita ja diagrammeja. Taulukoihin ja 

diagrammeihin voidaan valita halutut tiedot eri osioista. 

6 Toteutus 

Projektia lähdettiin toteuttamaan, koska haluttiin selvittää, kuinka it-tuki voi hyödyntää 

Applixuren keräämää dataa yrityksen laitteista. Applixuren avulla saadaan tietoa laittei-

den kunnosta, ohjelmista ja ongelmista. Tämän jälkeen kerättiin Applixuren antaman tie-

don perusteella kriittisimmät alueet, joihin haluttiin keskittyä. Haluttiin kehittää työväline 

sille, että yrityksessä voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti ja helposti havaittuihin 

ongelmiin.  

Mietittiin, kuinka Applixuren eri ympäristöt voidaan yhdistää ja miten kerätty data voidaan 

suodattaa toimipisteiden mukaan. Applixure-järjestelmässä tätä ei voitu tehdä, jonka 

vuoksi yritykselle luotiin CMDB-tietokanta. Tietokantaan lisättiin Applixuren keräämä 
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kriittinen data ja yrityksen Aktiivihakemisto. Tietokannan avulla Aktiivihakemistosta saa-

tiin tieto laitteiden organisaatioyksiköistä ja sijainnista. 

Tämän jälkeen mietittiin, kuinka CMDB-tietokanta yhdistettäisiin Power BI Desktop -oh-

jelman kanssa, jotta datasta voitiin luoda visuaalisia taulukoita ja kuvaajia. Power BI 

Desktop -ohjelman avulla haluttiin saada tieto helposti nähtäville monitorointia varten. 

Tätä varten luotiin tietokantaan API, joka mahdollisti tietokannan yhdistämisen Power BI 

Desktop -ohjelmaan. Insinöörityössä luotiin Power BI -raportti, joka toimii työvälineenä 

yrityksen it-tuen käytössä.  

6.1 Applixure 

Insinöörityössä perehdyttiin Applixuren pilviportaaliin, pilviportaalin toimintaan ja kerätyn 

datan hyödyntämiseen. Työssä analysoitiin kerättyä dataa Applixuren pilviportaalista. 

Analysoinnin perusteella valittiin kriittinen data monitorointia ajatellen. 

Työssä tutkittiin kerättyä dataa, pilviportaalia ja eri mahdollisuuksia datan monitorointiin. 

Huomattiin, että Applixuren pilviportaali ei ole yritykselle riittävä. Tämän vuoksi pohdittiin, 

kuinka laitteista kerättyä dataa voidaan muokata paremmin käyttöön. Applixuren ke-

räämä data on suodatettu yrityksen eri organisaatioiden omiin ympäristöihin. Ympäristön 

sisältämä data pitää sisällään maailmanlaajuisesti kyseisen organisaation laitteiden da-

tan. Dataa voidaan suodattaa vain maakohtaisesti ympäristön sisällä.  

Yrityksellä on useita toimipisteitä eri maissa, joten pelkkä maakohtainen suodatus ei auta 

toimipisteiden it-tukea laitteiden monitoroinnissa. Kerätty data haluttiin suodattaa siten, 

että tietyn toimipisteen kaikki laitteet ovat helposti nähtävillä.  

6.2 Konfiguraatiohallintatietokanta 

Jotta Applixuren keräämä data eri ympäristöistä voidaan yhdistää, luotiin yritykselle oma 

CMDB. Tietokantaan lisättiin Applixuren keräämä data ja yrityksen Aktiivihakemisto. 

CMDB-tietokannan avulla luodaan yhteys Applixuren datan ja Aktiivihakemiston välille. 
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Yhteyden avulla voidaan hakea Aktiivihakemistosta laitteen organisaatioyksikkö ja tieto 

laitteen toimipisteestä. 

Tietokannan avulla Applixuren ympäristöt saatiin yhdistettyä ja data suodatettua toimi-

pisteen mukaan. Tämän avulla eri toimipisteiden it-tuki voi tehokkaasti monitoroida oman 

yksikön laitteiden tilaa ja ongelmia.  

Jotta kerätty data voidaan visualisoida tehokasta monitorointia varten, tietokantaan luo-

tiin API, joka mahdollistaa datan integroinnin Power BI Desktop -ohjelman kanssa. API:n 

avulla CMDB-tietokanta yhdistettiin Power BI Desktop -ohjelmaan.  

6.3 Power BI Desktop 

Osana projektia käytettiin Microsoft Power BI Desktop -ohjelmaa datan esittämiseen. 

Power BI Desktop -ohjelmaan tutustuminen oli tärkeä osa insinöörityötä. Power BI mah-

dollistaa datan esittämisen graafisesti. Power BI Desktopin kattavat toiminnot datan 

muokkaamiseen olivat hyödylliset. 

Power BI Desktop -ohjelmalla luotiin visuaalisia taulukoita ja diagrammeja Applixuren 

keräämästä datasta. Data suodatettiin toimipistekohtaisesti. Täten toimipisteen it-tuen 

käytössä on tehokas työkalu toimipisteen laitteiden monitorointiin.  

6.4 Lopputulos 

Applixuren keräämä data yhdistettiin CMDB-tietokannan kanssa. Tietokannan avulla ke-

rätty data ja yrityksen Aktiivihakemisto toimivat yhdessä. Tietokannan avulla Aktiivihake-

mistosta haettiin laitteiden organisaatioyksikkö ja toimipiste. 

CMDB-tietokanta yhdistettiin Power BI Desktop -ohjelmaan. Microsoft Power BI -ohjel-

malla kerätystä datasta luotiin taulukoita ja kuvaajia eri ongelmista ja tiedoista monito-

rointia varten. Data suodatettiin toimipisteen mukaan. Valmiiseen raporttiin lisättiin ha-

kutoiminto, jolla laitteen sarjanumerolla tai käyttäjänimellä voidaan hakea tietoa laitteista. 

Tämän avulla voidaan tarvittaessa nopeasti etsiä yksittäisen laitteen tietoja. 
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Valmis raportti jaettiin toimipisteen it-tuen omaan Microsoft Teams -työtilaan. Työtilassa 

kaikki toimipisteen tukihenkilöt voivat monitoroida ongelmia. Työtila tukee it-tukihenkilöi-

den työtä, kun tieto on kaikille saatavilla samasta paikasta. 

7 Johtopäätökset 

Työn lopputulos oli onnistunut. Power BI -raportti on käytössä yrityksen it-tuessa. Ra-

porttiin on kerätty hyödyllinen data monitorointia ja proaktiivista ongelmanratkaisua var-

ten. Applixuren ansiosta raportin data on aina reaaliaikaista. CMDB-tietokannan avulla 

data suodatettiin toimipisteen mukaan. Tämä tehostaa monitoroinnin tehokkuutta. 

Valmis työkalu on it-tuen käytössä aluksi yrityksen pääkonttorilla. Tulevaisuudessa tar-

koituksena on suodattaa data sijainnin perusteella jokaiselle yrityksen toimipisteelle ja 

luoda oma Power BI -raportti jokaiselle toimipisteelle.  

Työstä oli merkittävä hyöty tilaajalle. Monitoroinnin avulla it-tuki pystyy parantamaan 

työntekijöiden laitteiden toimintaa ja käyttökokemusta. Monitorointi tehostaa työntekoa, 

kun laitteet toimivat. Työkalun ansiosta it-tuki pystyy reagoimaan proaktiivisesti havait-

tuihin ongelmiin, ennen kuin käyttäjä on itse yhteydessä ongelmista. 
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