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Suomalainen SSH Communications Security ja  
Fujitsu SSL yhteistyöhön Japanin markkinoilla 

 
 

Kattava turvallisuusratkaisuvalikoima ja läpinäkyvä pääsynhallinnan valvonta avainasemassa 
SSH Communications Securityn valinnassa 

 
HELSINKI	  and	  WALTHAM,	  Mass.,	  April	  13,	  2015	  –	  SSH	  Communications	  Security,	  
maailmanlaajuisesti	  arvostettu	  Secure	  Shell	  ja	  Secure	  File	  Transfer	  (SFTP)	  -‐protokollien	  
kehittäjä,	  julkisti	  tänään	  liiketoiminta-‐	  ja	  jakeluyhteistyösopimuksen	  johtavan	  japanilaisen	  
tietotekniikka-‐	  ja	  tukipalveluntarjoajan	  FUJITSU	  SOCIAL	  SCIENCE	  LABORATORY	  
LIMITED:n	  (Fujitsu	  SSL)	  kanssa.	  Sopimus	  käsittää	  SSH	  Communications	  Securityn	  
CryptoAuditorin,	  Universal	  SSH	  Key	  Managerin,	  Secure	  Shell	  HealthCheckin,	  Tectia	  SSH	  
Client/Serverin	  sekä	  Tectia	  ConnectSecuren	  liittämisen	  Fujitsu	  SSL:n	  tuote-‐	  ja	  
palveluvalikoimaan.	  

Yhteistyössä	  SSH	  Communications	  Securityn	  kanssa	  Fujitsu	  SSL	  pystyy	  nyt	  tarjoamaan	  
asiakkailleen	  palkittuja	  kyberturvaratkaisuja	  kriittisen	  verkon	  suojaamiseksi	  vihamieliseltä	  
toiminnalta	  ja	  kohdistetuilta	  uhilta	  (APT,	  Advanced	  Persistent	  Threat).	  

SSH	  Communications	  Security	  tarjoaa:	  

• Parempaa	  näkyvyyttä	  ja	  joustavuutta:	  Ratkaisut	  mahdollistavat	  japanilaisille	  
organisaatioille	  kattavamman	  näkyvyyden	  IT-‐ympäristöjensä	  liikenteeseen	  ja	  sen	  
potentiaalisiin	  riskialueisiin	  sekä	  mahdollisuuden	  reagoida	  nopeammin	  turvauhkiin.	  

• Syvällistä	  turvaosaamista:	  SSH	  Communications	  Securityn	  ratkaisut	  tarjoavat	  
useita	  turvallisuushyötyjä,	  mm:	  

o Finanssialan,	  vähittäiskaupan	  ja	  muiden	  luottamuksellista	  kriittistä	  tietoa	  
käsittelevien	  yritysten	  käyttämien	  salattujen	  kanavien	  liikenteen	  
verkkopohjaisen,	  reaaliaikaisen	  	  ja	  läpinäkyvän	  auditoinnin	  tietovuotojen	  
estämiseksi	  	  

o Kattavan	  Secure	  Shell	  -‐ympäristön	  analyysin	  käsittäen	  
luottamuskartoituksen,	  Secure	  Shell	  -‐avainten	  paikallistamisen	  sekä	  
kymmenen	  muuta	  merkittävää	  riskialuetta	  

o Syväanalyysin	  ja	  siitä	  seuraavien	  toimintasuositusten	  luomisen	  
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o Korkean	  tason	  visualisoinnin	  ja	  riskienhallinnan	  raportoinnin	  
mahdollistamisen	  CISOille	  

o Turvallisen	  viestinnän	  yritysten	  ja	  yhteisöjen	  verkkojen	  sisällä	  ja	  välillä	  
	  

Matthew	  McKenna,	  Chief	  Commercial	  Officer,	  SSH	  Communications	  Security	  toteaa:	  

”Kyberrikolliset	  jatkavat	  uusien	  keinojen	  kehittämistä	  turvallisuusratkaisujen	  
ohittamiseksi,	  jopa	  hyödyntäen	  itse	  ratkaisuja,	  kuten	  suojattuja	  kanavia,	  peitelläkseen	  
rikollista	  toimintaansa.	  Olemme	  innoissamme	  voidessamme	  tarjota	  SSH:n	  ratkaisuja	  
Japanin	  markkinoille	  läheisessä	  yhteistyössä	  Fujitsu	  SSL:n	  ja	  jakelukumppanimme	  DIT:n	  
kanssa.”	  

Ken	  Senda,	  Corporate	  Vice	  President,	  Fujitsu	  SSL,	  jatkaa:	  

”Organisaatioiden	  on	  oltava	  jatkuvasti	  valveilla	  kaikilla	  rintamilla	  ja	  hyödynnettävä	  
viimeisintä	  turvateknologiaa	  suojatakseen	  tietonsa	  ja	  asiakkaansa.	  Tarjoamalla	  SSH:n	  
työkaluja	  mahdollistamme	  asiakkaillemme	  kriittisen	  infrastruktuurin	  suojauksen	  
vahvistamisen	  vihamielistä	  toimintaa	  ja	  edistyneitä,	  pitkäkestoisia	  uhkia	  vastaan.”	  

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	  
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