
Lifecycle 
Management



1

Lifecycle Management: it-laitteiden 
elinkaaripalvelu yrityksille
Säästä aikaa ja rahaa samalla kun pidät yrityksesi laitekannan kunnossa 
ja ajanmukaisena. Joustava elinkaaripalvelumme kattaa yrityksesi kaikki 
työpisteet. Näin myös etätyöntekijöiden it-laitteet pysyvät aina ajan tasalla.

Lue lisää:
• Mitä hyötyä it-laitteiden elinkaaripalvelusta on yrityksellesi?
• Minkälaisia osa-alueita it-laitteiden elinkaaripalveluihin kuuluu?
• Miten it-laitteiden elinkaaripalvelu toimii käytännössä?
• It-laitteiden elinkaaripalvelun monet edut
• Fujitsu on vastuullinen valmistaja ja toimittaja
• Sovi maksuton arvio



Mitä hyötyä it-laitteiden 
elinkaaripalvelusta on yrityksellesi?
Fujitsun elinkaaripalvelusta on hyötyä kaikille yrityksille. Kun asiaan 
erikoistunut palvelukumppani huolehtii laitepuolesta, vapautuu it-henkilöstön 
työaikaa entistä tuottavampiin tehtäviin.  

It-laitteiden elinkaaripalvelun avulla yritys pitää laitekantansa oikein 
mitoitettuna, ajanmukaisena ja toimintavarmana. Elinkaaripalvelumme 
mukautuu aina liiketoimintasi tarpeisiin.

Olemme sekä laitevalmistaja että palveluntarjoaja. Se takaa ensiluokkaisen 
toimitusvarmuuden. Toimitusketjumme ulottuu tehtaalta yrityksesi työpöydille 
ja lopulta työpöydiltä kierrätykseen asti. Toimitilojesi nurkkiin ei enää koskaan 
jää pyörimään tarpeetonta it-romua.
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Fujitsun vaihtopalvelussa on 
yhteensä 81 300 laitetta

 
80 % vaihtopalvelun laitteista 

on kannettavia ja pöytäkoneita 

Monipuolinen laitevalikoima – 
tuotemerkkejä useilta 

eri valmistajilta
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Minkälaisia osa-alueita it-laitteiden elinkaaripalveluihin kuuluu?
• Laitteiden standardointi ja prosessin suunnittelu
• Rahoitusratkaisu
• Ohjelmistojen esiasennus
• Pilvimallinen käyttöönotto

• Laitteiden paikalleen asennus tarvittaessa
• Laiterekisterin hallinta
• Laitteiden päivitys sovituin aikavälein
• Vanhojen laitteiden tietoturvallinen kierrätys

Miten it-laitteiden elinkaaripalvelu toimii käytännössä?

Suunnittelemme 
yrityksellesi sopivan, 
kustannustehokkaan 
hankinta- ja toimi-

tusprosessin.

Kierrätämme 
vanhat laitteet 

asianmukaisesti.

Toimitamme uudet 
laitteet elinkaarensa 

päähän tulleiden 
tilalle.

Toimitamme 
esiasennetut laitteet 

loppukäyttäjille.



It-laitteiden elinkaaripalvelun monet edut

Kansainväliset toimitukset 
80 maahan

Helppo yhteydenpito

Tehokas kierrätys – sisältää 
uudelleenkäytön ja turvallisen 

hävittämisen

Joustavat rahoitusvaihtoehdot

Kattava raportointi

Kätevä tilausintegraatio

Optimoitu, kehittyvä palvelu

Kustannussäästöt 
Laitteiden vaivaton 
käyttöönotto ja esiasennus
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Fujitsu on vastuullinen valmistaja ja toimittaja
Fujitsun elinkaaripalvelun laitevalikoimaan kuuluu 
oman tuotemerkin lisäksi monen muun laite-
valmistajan tuotemerkkejä. Olemme sitoutu-
neet kestävään kehitykseen, ja siksi kiinnitämme 
huomiota kaikkien elinkaaripalveluumme kuulu-
vien laitteiden ympäristövaikutuksiin.

Fujitsu huolehtii oman tuotemerkkinsä 
vastuullisuudesta

Fujitsu Finlandilla ei ole laitteiden valmis-
tusta Suomessa. Suomeen tuotavat Fujitsu-
merkkiset työasemat valmistetaan pääosin 
Fujitsun Shimanen-tehtaassa Japanissa, joka on 
Responsible Business Alliancen (RBA) auditoima. 
Varmistamme myös, että myös alihankkijoi-
demme tuotantolaitokset täyttävät RBA:n aset-
tamat standardit. 

Fujitsun työasemilla on kansainväliset TCO- ja 
EPEAT-ympäristömerkinnät, jotka saadakseen lait-
teen on täytettävä erittäin tiukat ekologiselle ja 
sosiaaliselle kestävyydelle asetetut vaatimukset. 

Fujitsu pyrkii valmistamaan mahdollisimman 
kevyitä laitteita, joissa on mahdollisimman 
vähän osia ja materiaaleja, ja jotka on helppo 
hyödyntää kierrätyksessä joko kokonaisina, 
varaosina tai uusien tuotteiden materiaalina. 
Ympäristökuormituksen vähentämiseksi tärkeintä 
on kuitenkin valmistaa laadukkaita laitteita, 
jotka kestävät pitkään käytössä. 

Huolehdimme kumppaneidemme kanssa 
laitteiden tietoturvallisesta kierrätyksestä 

Suomen lainsäädäntö ja EU-direktiivit vaativat, 
että sähkö- ja elektroniikkaromu kierrätetään. 
Näytöt, keskusyksiköt, kannettavat tietokoneet 
ja oheislaitteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, 
jotka vaativat aina lainmukaisen käsittelyn ja 
loppusijoituksen. Huolehdimme yhdessä palve-
lukumppaniemme kanssa, että toimittamiemme 
laitteiden materiaalit kierrätetään elinkaaren 
lopussa lain vaatimusten mukaisesti ja tietotur-
vallisuus huomioon ottaen.

Kokonaisten laitteiden kierrätyskumppanimme 
suorittavat kierrätyksen tietoturvallisesti hävit-
tämällä laitteissa olevat käyttäjien tiedot ja 
tiedostot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

Kierrätyskumppanimme myyvät laitteet omille 
kumppaneilleen, pääosin Pohjoismaissa. 
Kyseiset yritykset ovat sitoutuneet laitema-
teriaalien kierrätykseen laitteiden elinkaaren 
loppupäässä. Kierrätettäviä laitteita ei viedä 
EU:n ulkopuolelle.

Vuonna 2020 yli 95 prosenttia materiaa-
leista hyödynnettiin uudelleen raaka-aineina. 
Kierrätyskumppanimme myyvät raaka-aineet 
eroteltuina eteenpäin omille kumppaneilleen, 
jotka hyödyntävät materiaalit uusien tuotteiden 
valmistuksessa.

Huolehdimme yhdessä 
palvelukumppaniemme 

kanssa, että 
toimittamiemme laitteiden 

materiaalit kierrätetään 
elinkaaren lopussa lain 
vaatimusten mukaisesti 

ja tietoturvallisuus 
huomioon ottaen.



Sovi maksuton arvio
Mitä hyötyä Fujitsun elinkaaripalveluista on sinun yrityksellesi? 

Sovi pikainen etäkonsultaatio kanssamme – kartoitamme tilanteesi 
ja kerromme, miten saat palvelumme helposti käyttöösi.

Konsultaatio on maksuton, eikä se sido sinua mihinkään.

Paljonko säästät vuodessa? 

Laske kuinka paljon voit säästää vuodessa 
palvelumme avulla.

Jätä yhteydenottopyyntö Kokeile säästölaskuria

FUJITSU FINLAND OY  
Ota yhteyttä »
www.fujitsu.com/lcm
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https://www.fujitsu.com/fi/microsite/lcm/#anc-01
https://www.fujitsu.com/fi/microsite/lcm/#anc-02
mailto:tuotemarkkinointi@fi.fujitsu.com

