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Kivialan ammattilaiset  
luottavat HP:n tietokoneisiin
Palin Granit louhii graniittia, josta valtaosa päätyy vientiin. 
Loimaan Kivi keskittyy graniitin jalostamiseen. 

Jimm’s on toimittanut vuosien ajan Palin Granitille ja Loimaan 
Kivelle PC-laitteet palveluineen. Korkeluokkaista graniittia 
toimittavassa Palin Granitissa ja graniittia jalostavassa Loimaan 
Kivessä tehdään töitä HP:n työasemilla ja kannettavilla. Jimm’s 
pitää huolen siitä, että yritysten yhteensä noin sadan työntekijän 
käytössä on tehokkaat tietokoneet myös liikkuvaan työhön. 
Louhimoilla ollaan siirtymässä HP All-in-One -laitteiden käyttöön.           

Palin Granit louhii eri puolilla Suomea graniittia, 
josta valtaosa päätyy vientiin. Loimaan Kivi 
keskittyy graniitin jalostamiseen. Jimm’s toi-
mittaa HP:n tietokoneet yhtiöiden työntekijöille 
IT-hankinnoista vastaavan ITpoint.fi:n kautta.

”Yrityksissä käytetään vain HP-merkkisiä 
tietokoneita, jotka ostamme kilpailukykyiseen 
hintaan Jimm’s:ltä. Päädyimme kirjavasta 
laitekannasta käyttämään vain HP:n tietoko-
neita, koska niiden hinta-laatusuhde ja HP:n 
tarjoama huolto olivat mielestämme parhaat. 
Haluamme pitää Palin Granitin ja Loimaan 
Kiven PC-laitekannan mahdollisimman yhte-
näisenä”, sanoo yritysten IT-vastaava   ITpoint.
fi:n Jari Ojanen.

 ”Käytössä olevat kannettavat voidaan kiinnit-
tää mihin tahansa telakkaan, jolloin työntekijä 
voi käyttää toimistolla tehokkaasti myös 
suurta näyttöä.” 

Työkalut liikkuvaan työhön

Kannettavien osuus kaikista kivialan yhtiöiden 
henkilöstön käytössä olevista tietokoneista 
kasvaa koko ajan, ja on jo nyt yli 50 prosenttia. 
Loimaan Kivellä on Suomessa kymmenkunta 
myymälää. Liikkuvaa työtä tehdään mo-
lemmissa yrityksissä erityisesti johdossa ja 
myynnissä. Tietojärjestelmiin pääsee käsiksi 
VPN-yhteyksin. 

HP suosittelee Windows-käyttöjärjestelmää.®
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Kysy lisää

Jimm’s PC-Store Oy

Puh. 029 70 70700

asiakaspalvelu@jimms.fi

”Jimm’sin asiantuntijat pitävät meidät ajan 
tasalla uusista PC-malleista ja -tuotteista. 
Tarpeen mukaan käytämme myös heidän 
tukipalveluita. HP:n PC:t ovat osoittautuneet 
laadukkaiksi ja vikatilanteita on ani harvoin.

 Käyttäjät ovat kiitelleet kannettavien lan-
gattomia ominaisuuksia, kuten integroitua 
mobiililaajakaistaa. Laitteiden suorituskyky ja 
käytettävyys ovat vastanneet hyvin käyttäji-
en tarpeisiin, ja osa myymälöistä toimii jopa 
täysin mobiililaajakaistan varassa”, painot-
taa Ojanen. Hän antaa myös kiitosta HP:n 
telakoiden pitkälle elinkaarelle. ”Jo pidemmän 
ajan käytössämme olleita telakoita voidaan 
käyttää myös uudemmissa kannettavissa. ”

”Käyttäjät ovat kiitelleet  
integroitua mobiililaajakaistaa.”
– Jari Ojanen, ITpoint.fi

Jimm`s PC-Store Oy on asiantunteva tietotekniikan, komponenttien ja viihde-elektroniikan verkkokauppa, jolla on uutuudet 

ensimmäisenä. Yritys on perustettu vuonna 2001 ja yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä 38 henkilöä. 

Vuoden 2012 liikevaihto oli noin 25 milj. euroa.

All-in-One -laitteiden suosio kasvaa

Palin Granitilla on eri puolilla Suomea lähes 
20 louhimoa, joista yhteen on toimitettu 
tuoreeltaan HP EliteOne 800 All-in-One 
-tietokone. 

”Päätimme kokeilla louhimoiden pölyisissä 
toimistotiloissa HP:n All-in-One -laitteen 
toimivuutta. Kokemukset langattomalla näp-
päimistöllä ja hiirellä varustetusta laitteesta 
ovat olleet hyvin myönteisiä. Tietokone 
toimitetaan yhtenä osana suoraan pöydälle, 
eikä se sisällä erillistä lattialle sijoitettavaa 
keskusyksikköä. Olemme tilaamassa HP:n 
All-in-One -laitteita myös muille louhimoil-
le”, sanoo Ojanen.

”Jimm’sin asiantuntijat ovat päteviä osaajia 
ja reagoivat tarpeisiimme hyvinkin nopeas-
ti. Vikatilanteissa pystymme tarjoamaan 
työntekijöille tarpeen mukaan käyttöval-
miin varakoneen jopa alle tunnissa”, kertoo 
Ojanen.

HP suosittelee Windows-käyttöjärjestelmää.®


