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Clearmanage valitsi CryptoAuditorin  

laajan käyttöoikeuden valvontaan pilviympäristössä 
 
 

Singaporelainen pilvipalvelu ja SSH Communications Security yhteistyöhön salattujen kanavien 
väärinkäytön monitoroinnissa 

 
HELSINKI ja Singapore, 14 huhtikuuta, 2015 – Pilvipalvelujen suosion räjähdysmäinen 

kasvu siirtää huomion niihin liittyvien kyberturvallisuuden sujuvaan ratkaisuun. SSH 

Communications Security julkisti tänään sopimuksen singaporelaisen Clearmanage -

pilvipalveluntarjoajan kanssa. Yritysten ja hallituksen pilvipalveluun ja -turvallisuuteen 

erikoistunut Clearmanage on valinnut CryptoAuditorin kasvavaan edistykselliseen 

tuotevalikoimaansa. Sopimus on ensimmäinen Tyynenmeren alueella, joka hyödyntää 

CryptoAuditorin kykyä valvoa laajan käyttöoikeuden toimintaa pilviympäristössä. 

 

Clearmanage on ottanut CryptoAuditoriin käyttöön omassa verkossaan ja tulee myös tarjoamaan 

sitä osana turvallisuuspalveluvalikoimaansa. 

• Avainkriteerit täyttyivät: Clearmanage painotti ratkaisun toimintaa itsenäisenä ja 
läpinäkyvänä osana heidän pilvipalveluympäristöään. Valinta edellytti, että laajan 
käyttöoikeuden valvonnan käyttöönotto olisi asiakkaille helppoa myös Clearmanagen 
oman pilvipalvelun ulkopuolella. CryptoAuditor täytti nämä vaatimukset. 

• Omistautunut asiakastuki: SSH Communications Securityn vahva asiakastuki ja 
paikallinen jakeluyhteistyö olivat niinikään ratkaisevia kriteerejä. 

• Laajan käyttöoikeuden valvontaa pilvessä: CryptoAuditorin erinomainen soveltuvuus 
virtualisoituihin ympäristöihin ja kyky läpinäkyvään monitorointiin mahdollistavat laajan 
käyttöoikeuden valvonnan suurille yrityksille, rahoituslaitoksille, julkisille yhteisöille 
sekä pilvipalvelutoimittajille. 

• Monipuolinen ratkaisu: Ratkaisu estää luvattoman tiedonsiirron järjestelmän 
ulkopuolelle ja vahvistaa turvallisuutta monitoroimalla salattua liikennettä verkossa. 
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Matthew McKenna, Chief Commercial Officer, SSH Communications Security, toteaa:  
“Sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat tuskailevat kasvavien viranomaisvaatimusten 
täyttämiseksi. Palveluntarjoajat ovatkin tunnistaneet tilaisuuden entistä monipuolisemman 
turvallisuuspalvelun tarjoamiselle. Clearmanage omaa laajan kokemuksen kehittyneiden 
turvallisuusratkaisujen ja -palvelujen tuottamisessa molemmille sektoreille ja on omiaan 
tarjoamaan kehittynyttä turvallisuutta pilviympäristöön.” 
 
Alex Ng, General Manager, Clearmanage, jatkaa: 
“CryptoAuditor mahdollistaa sertifioinnin ja julkishallintojen vaatimusten täyttämisen 
vahvistamalla pilviympäristömme turvallisuutta. SSH Communications Security oli halukas 
työstämään toiveitamme kriittisistä ominaisuuksista ja yhteistyökykyinen palvelun markkinoille 
saattamisessa. Pystymme nyt tarjoamaan uuden laajan käyttöoikeuden valvonnan ratkaisun osana 
hallitukselle ja yrityksille suunnattua pilvipalveluamme.” 
 
SSH Communications Security 
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. 
Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen 
tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä 
asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja 
standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivisissa 
kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. 
Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. 
Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com 

Clearmanage 
Singaporelainen Clearmanage on Aasian ja Lähi-idän alueilla toimiva pilvipalveluun ja  
-turvallisuuteen keskittynyt yritys, jolla on kahdeksan vuoden kokemus pilvipalvelujen, -infran ja  
-hostauksen sekä niihin liittyvien kehittyneiden turvallisuusratkaisujen ja -palvelujen 
tarjoamisessa yrityksille ja hallituksille. Yhteistyössä strategisten jakelukumppaniensa kanssa 
Clearmanage on toimittanut IaaS-, PaaS- ja SaaS-perustaisia pilvi- ja -turvapalveluita 
hallituksille sekä suurille ja PK-yrityksille jo yli kuuden vuoden ajan. Yhtenä ensimmäisistä 
SS584 MTCS korkeimmalle tasolle 3 sertifioiduista toimijoista pystymme täyttämään myös 
erittäin luottamuksellista tietoa käsittelevien asiakkaiden kriteerit. 
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