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Suomi mukana uudessa digitaalisessa 
ympäristössä on tärkeää säilyttää 
yrityskulttuuri ja luoda yhteishenkeä. 

– Kun lähes kaikki kokoukset 
järjestetään nykyään Teamsissa tai 
Zoomissa, myös tarpeet näyttävät 
erilaisilta kuin ennen. Oikean tekniikan 
avulla työntekijät saavat käyttöönsä 
työkaluja, joita menestyksekkään 
yrityskulttuurin luomiseen tarvitaan. 
Me Lenovossa kuuntelemme jatkuvasti 
käyttäjiä saadaksemme selville, miten 
me voimme luoda tuotteita, jotka 
helpottavat yhteistyötä sekä sisäisesti 
että kumppanien ja asiakkaiden kanssa, 
hän sanoo.

Mitä tehokkaaseen etäyhteistyöhön 
tarvitaan? Tärkein työväline on kevyt ja 
turvallinen kannettava, jonka toiminnot 
ja suorituskykyominaisuudet toimivat 
saumattomasti työskentelypaikasta 
riippumatta. Lenovon ThinkPad X1-sarja, 
jonka lippulaivamalleja ovat X1 Nano, 
X1 Carbon ja X1 Titanium, on valikoima 
käteviä ja tehokkaita kannettavia. 
Ominaisuudet eroavat hieman eri 
mallien kesken. X1 Titanium -mallissa on 
muun muassa 360 asteen Yoga-näyttö, 
joka sopii kaikille, jotka pitävät paljon 
esityksiä. X1 Nano puolestaan painaa 
vain 907 grammaa. Yhteistä sarjan 
kaikille malleille on se, että ne kuuluvat 
markkinoiden ohuimpiin ja upeimpiin.  

– Kaiken ytimessä on kannettava 
tietokone. Sen pitää selviytyä 
työtehtävistä, sen mukana kantamisen 
pitää olla helppoa ja sen akun on 
kestettävä koko työpäivän ajan. X1-
malleissamme on sisäänrakennettu WiFi-
yhteys, valinnainen 5G-yhteys sekä USB-
C-liitäntä, joten niillä voi työskennellä 
missä tahansa. Automaattinen ja 
turvallinen Windows Hello -kirjautuminen 
on älykäs toiminto, joka vähentää 
päivittäisten klikkausten määrää . X1-
mallimme tunnistavat sinut heti, kun 
istut tietokoneen ääreen, ja käynnistyvät 
puolestasi, Ismo Lokka selittää.  

On tärkeä tarkastella kokonaisuutta. 
Joskus saatat työskennellä tien päällä, 
joskus kotona keittiön pöydän ääressä. 
Ammattilaistason kuulokkeet ovat 
äärimmäisen tärkeitä työskenneltäessä 
rauhattomassa ympäristöissä. Kuten 
moni meistä tietää, pelkän kannettavan 
tietokoneen käyttö aiheuttaa monesti 
pään- ja niskasärkyä. Tehokas liikuteltava 
työpiste edellyttää siksi lisäksi ulkoista 
näyttöä niitä hetkiä varten, kun 
työskennellään tavallisessa työpisteessä.

– Monien työpöydällä on rajoitetusti 
tilaa. Silloin kannattaa panostaa 
näyttöön, jossa on USB-C-liitäntä. Siten 
voidaan välttää turhia johtoja, ja lisäksi 
kannettavan voi ladata sen kautta. 
Haluan myös nostaa esiin Lenovon 
kannettavan 14-tuumaisen näytön, jossa 

on USB-C-liitäntä. Se sopii täydellisesti 
kaikille, joilla ei ole erillistä työpöytää. 
Se on niin virtaviivainen, että se mahtuu 
suojataskuun yhdessä tietokoneen 
kanssa, Ismo Lokka sanoo.

Hän kertoo myös ThinkSmart View’stä, 
joka on kätevä ja yhteistyötä edistävä 
8-tuumainen kosketusnäyttö, joka 
voidaan sijoittaa tietokoneen viereen. 
Sillä on helppo hoitaa chatit, puhelut, 
ääniviestit, videoneuvottelut, ajastukset 
ja monet muut asiat. 

– Voit pitää kokouksen suoraan 
ThinkSmart View -näytöllä. Siten tietokone 
jää vapaaksi ja voit pitää esitelmiä tai 
kirjoittaa samaan aikaan kokouksen 
kanssa. Lisäksi voit nauttia selkeästä 
kalenterista erillisellä näytöllä. Tämä on 
ominaisuus, jota monet näytön valinneet 
arvostavat, Ismo Lokka sanoo lopuksi. 

Oikeat työkalut 
joustavaan etätyöhön

”Kaiken ytimessä on 
kannettava tietokone. Sen 
pitää selviytyä työtehtävistä, 
sen mukana kantamisen 
pitää olla helppoa ja sen 
akun on kestettävä koko 
työpäivän ajan.”

Ismo Lokka, Client Technologist, 
Lenovo Suomi.

Viime vuoden aikana monet yritykset ovat joutuneet tekemään 
merkittäviä muutoksia koskien etätyötä ja digitaalisten välineiden 
käyttöönottoa. Monille työ ei ole enää fyysinen paikka, johon mennään. 
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