Miksi valita IT-Saimaa kumppaniksi?
Olemme yrittäjävetoinen yritys,
joka välittää aidosti asiakkaistaan ja heidän tarpeistaan.
Tuotamme helposti ymmärrettäviä ja ihmisläheisiä palveluita,
huomioiden liiketoimintasi muuttuvat tarpeet.
Käytössämme on modernit keskitetyt hallintaratkaisut,
jolloin voit keskittyä omaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.
Saat meiltä kaiken,
mitä yrityksesi IT-ympäristö tarvitsee ”yhden pysähdyksen” taktiikalla.
Asiantuntijamme ovat aidosti kiinnostuneita tekniikasta
ja seuraavat jatkuvasti alan kehitystä.
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Mikä on IT-Saimaa?

Keskeisimpiä palveluitamme ovat:

IT-Saimaa Oy on lappeenrantalainen toimivan johdon
omistuksessa oleva ICT-tuotteiden ja -palveluiden kokonaistoimittaja.
Yritys on perustettu vuonna 2011, mutta sen työntekijöillä on vuosikymmenien vankka ja monipuolinen kokemus
ICT-alalta.

Asiakaslähtöisyys on kaiken toimintamme perusta.
Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille aidosti lisäarvoa
tuottavia palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme kehittämään heidän omaa liiketoimintaansa nyt ja tulevaisuudessa.

Kilpailukykyinen hinta, luotettava laatu sekä hyvä asiakaspalvelu ovat yrityksemme tärkeimpiä tekijöitä tavoiteltaessa pysyviä asiakassuhteita.

Tarkasti valittu kumppaniverkosto ja hyvät suhteet tärkeimpiin laitevalmistajiin ja maahantuojiin mahdollistavat
laadukkaiden ja hinnaltaan kilpailukykyisten tuotteiden ja
palveluiden tarjoamisen asiakkaille..

Mitä asiakkaamme kertovat meistä
LIS GROUP OY LUOTTAA KONICA MINOLTAN KOPIOKONEISIIN

LIS Group Oy on Suomen johtavia toimijoita työturvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa. Yhtenä menestyksen avaimena on
ollut oma materiaalituotanto, jonka paperiversiot on yrityksen perustamisesta lähtien tuotettu omilla laitteilla. Ensimmäinen Konica Minolta monitoimilaite hankittiin yritykseen jo vuonna 2008 ja vuosien mittaan mallia on päivitetty ja
ominaisuuksia sekä kapasiteettia lisätty.
MITRA TEHOSTI TOIMINTAANSA GOOGLE G SUITE PALVELULLA

Kankea etäkäyttö, kansioihin katoilevat tiedostot ja huono mobiilituki jäivät historiaan, kun Mitran IT-ratkaisut siirrettiin
pilveen. Omalla palvelimella oleva Microsoft Exchange korvattiin Google G Suiten avulla, jolla saatiin konkreettisia hyötyjä
päivittäiseen työskentelyyn ja sisäiseen viestintään. IT-Saimaa oli tuttu kumppani jo ennakkoon, joten oli luontevaa luottaa
heihin myös tässä projektissa.
ITA NORDIC LUOTTAA PAIKALLISEEN IT-KUMPPANIIN

ITA Nordic Oy valmistaa teknisesti vaativia ja laadukkaita koneistettuja tuotteita kone- ja laitevalmistajille. Tuotanto on
pitkälle automatisoitua, joten tietotekniikan rooli on iso ja käyttövarmuuden pitää olla korkea. IT-Saimaa Oy on toimittanut ITA Nordic Oy:lle tietotekniikan tuki- ja ylläpitopalvelut jo vuodesta 2012.

Lue asiakaskertomukset kokonaisuudessaan sivuiltamme

- IT-infrastruktuurin suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen
- Asiantuntijatason IT-tukipalvelut
- Liiketoimintaa tukevat skaalautuvat pilvipalvelut (Office 365 ja Google G Suite) ja niiden tehokas hyödyntäminen
- Tietoturvan ja tiedon varmistamisen ratkaisut
- Modernit palvelinympäristöt paikallisesti tai pilvestä
- Konica Minolta monitoimikoneet ja ratkaisut dokumentinhallintaan
- Toimintamme perusta on avoimuus asiakkaitamme kohtaan ja aito halu huolehtia asiakkaidemme IT-ympäristöjen päivittäisestä toiminnasta ja jatkuvuudesta, jolloin he voivat keskittyä omaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

