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Agenda

• Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä 
siirtyminen Microsoft Exchange Online käyttöön

• Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta

• taloushallinnon käyttö pilvipalveluiden kautta



Office365 lyhyesti

• Office 365 yhdistää kolme aiempaa palvelukokonaisuutta: Office Live 
Small Business, Live@Edu sekä Business Productivity Online Suiten 
yhden kokonaisuuden piiriin 

• Asiakasohjelmistona palveluun kuuluu Office Web Apps ja tietyissä 
palvelupaketeissa myös Office 2010 Professional Plus (Office 2010 
ensimmäistä kertaa Subscription-tyyppisenä lisenssinä), aiemmin 
Office vain per device lisenssinä 

• Yrityskäyttöön tarkoitetut palvelupaketit jakautuvat päätasolla 
kahteen pääkategoriaan: Office 365 for Enterprises ja Office 365 for 
Small Businesses Suomessa 

• Office 365 ammatinharjoittajille ja pienyrityksille (palvelupaketti P) 
maksimissaan 50 käyttäjää (suositellaan alle 25 käyttäjän yrityksille) 

• Office 365 keskisuurille ja suurille yrityksille (palvelupaketit E / K) 



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen Microsoft 
Exchange Online käyttöön, suunnittelu 

• Mitä palveluita ja toiminnallisuuksia halutaan Office 365:n 
osalta käyttää? 
– ohjaa oikean palvelupaketin valintaa 
– auttaa asettamaan tavoitteet oikeaan kontekstiin mahdollisuuksiin 

nähden 

• Millaisia nykyisin käytössä olevien palveluiden 
ongelmia/rajoituksia haluttaisiin Office 365:n korjaavan? 
– vaatimusmäärittely 

• Mikä käyttöönottomalli? 
– All-in, Hybrid, Service oriented 

• Mikä käyttömalli? 
– selainkäyttö vai Full Client (Kiosk vai normaali)? 

• Miten lisensoidaan? 
– lisensointimalli, palvelupaketti 



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen Microsoft 
Exchange Online käyttöön – suunnittelu jatkuu

• Mitä integraatiotarpeita? 
– kommunikaatiopalvelut, viestinvälitys, sovellustaso 
– mitä joudutaan määrittämään / koodaamaan uudelleen? 

• Miten hallitaan? 
– mitä muutoksia vaatii hallintaympäristöön 

• Minkä nykyisten palveluiden osalta on tarve tehdä 
datamigraatio? 
– migraatiovaiheen suunnittelu 
– mitä lisätyökaluja tarvitaan migraation toteuttamiseksi? 

• Mitä Office 365:n osakomponentteja on jo käytössä on-
premises ratkaisuna? 
– miten konfiguraatio on mahdollista toteuttaa niin, että konfiguraatiot 

eivät sotke toisiaan (mm. client-asetukset, Group Policy, DNS) 



Olemassa olevan Exchange ympäristön 
läpikäynti

• Suunnitteluvaiheen tulisi sisältää nykyisen ympäristön 
läpikäynti ja dokumentointi ainakin seuraavilta osin 
– On-premises perusinfrastruktuuri, palvelimet ja virtualisointi 

– verkon arkkitehtuuri ja nimiselvitys, DNS 

– autentikointiratkaisut 

– Active Directoryn rakenne ja nimeäminen, attribuuttidata 

– käytettävissä oleva verkkokapasiteetti 

– viestireititys 

– varmenteet 

– työasemien konfiguraatio ja sovellukset 

– erityistarpeet 

– mobiililaitteet 



Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet



Tuetut ohjelmistot



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen Microsoft 
Exchange Online käyttöön – suunnittelu jatkuu

• Office 365 Deployment Readiness Tool 

– http://community.office365.com/en-
us/b/the_grid/archive/2011/06/20/how-to-office-365-deployment-
readiness-tool-released-grid-user-post.aspx

• Service Descriptions

– http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13602

– Tuetut mobiililaitteet löytyvät omasta Service Descriptionista



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen 
Microsoft Exchange Online käyttöön – AD (SSO)

• Yksi Active Directory -metsä 
– Hakemistosynkrointi ja ADFS-integraatio tukevat tällä hetkellä vain 

yksittäisen metsän rakenteita 

• Objektisisältö 
– oletuksena maksimissaan 10 000 objektia hakemistosynkronoinnin 

osalta 
• Service Requestin kautta rajaa voidaan nostaa 

– merkistörajoitteet givenName, surname, sAMAccountName, 
displayName, mail, proxyAddresses ja userPrincipalName –
attribuuteissa (ääkköset) 

– julkinen domain nimi userPrincipalName-attribuutissa 

• Deployment Guide: Appendix F: Directory Object Preparation



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen 
Microsoft Exchange Online käyttöön – DNS (SSO)

• Office 365:n käyttöönottovaiheessa organisaation käyttöön varataan 
yksi domainnimi 
– muotoa esim maestroyhtiot.onmicrosoft.com 

• Oletusdomainin rinnalle voidaan tuoda muita julkisia domainnimiä 
– esim. maestro.fi, maestroyhtiot.fi 

• Exchange-hybridikonfiguraatio vaatii lisäksi käytännössä kahden 
alidomainin muodostamista 
– service.maestro.fi (viestireititys ja Autodiscover) 

– exchangedelegation.maestro.fi (federointi Exchange-organisaatioiden välillä) 

• Ei tuettuja (KB 2456592) 
– Single-label domainit 

– Disjoint/discontiguous namespaces 

• Deployment Guide: 3.6.2 External DNS Records 



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen 
Microsoft Exchange Online käyttöön – DirSync (SSO)

• Enterprise Palvelutasojen yhteydessä on mahdollista toteuttaa hakemistosynkronointi oman 
Active Directory -metsän sekä Office 365:n hakemistopalvelun välille 

– käyttäjien ja muiden perusobjektien hallinta voidaan jatkossakin tehdä omasta AD:sta käsin (ja 
tutuilla työkaluilla) 

– mahdollistaa osaltaan myös Single Sign-on -toiminnallisuuden käytön 
– tarvitaan erityisesti jotta Exchange-käyttäjille voidaan tarjota samansisältöinen osoitekirja riippumatta 

siitä onko heidän postilaatikkonsa omassa infrassa vai Office 365:ssä 
– hakemistosynkronointia tulisi pitää pitkäaikaisena sitoutumisena rinnakkaisuuteen 

(hakemistosynkronointia ei voi suoraan poistaa käytöstä) 

• Dirsync on työkalu jolla hakemistosynkronointi toteutetaan 
– erikseen ladattava ja asennettava komponentti 

• Mahdollistaa tällä hetkellä synkronoinnin ainoastaan yhdestä lähdemetsästä 
• Synkronointi pääosin yksisuuntaista 

– vaikuttaa hallinnan toteuttamiseen ja työkaluihin 

• DirSync-palvelin
– 32-bit, Windows Server 2003 / 2008, AD:n jäsen, ei DC

• Deployment Guide kappale 4.3.6 Deploy Directory Synchronization 

• Projektissa määritä ensin ADFS



Microsoft Exchange 2007 – ympäristöstä siirtyminen 
Microsoft Exchange Online käyttöön – ADFS (SSO)

• Office 365 on ensimmäinen Microsoftin kommunikointivälineiden 
(Exchange, SharePoint, Lync) pilviversioista, joka tukee claimeja 
autentikoinnin / autorisoinnin osalta 
– mahdollistaa todellisen Single Sign-On -kokemuksen käyttäen organisaation 

AD:ssa ylläpidettyjä käyttäjätunnuksia 

– vertaa BPOSin yhteydessä käytössä olleeseen erilliseen SSO-sovellukseen 

• Otetaan käyttöön domain-kohtaisesti 
– domain on Office 365:n osalta joko "normaalissa" tai kertakirjautumisen 

mahdollistavassa tilassa 

– käyttäjän UPN:n tulee vastata AD:ssa ja Office 365:n hakemistossa 

– mahdollisesti vaatii UPNien uudelleenmäärittämisen 

• Käytännössä vaatii kaverikseen myös hakemistosynkronoinnin 
(Dirsync) 

• Tällä hetkellä rajattu toiminnoiltaan yhden metsän tasoiseksi 



ADFS Federation Server Proxy (SSO) 

• Normaali ADFS-palvelin on aina domainin jäsen 
– riippuvainen Domain Controller -palvelinten sijoittamisesta 
– jos claimeja käyttävä sovellus sijoitetaan DMZ:lle tai "sisäverkon" 

ulkopuolelle, Proxy helpottaa kommunikoinnin toteuttamista 

• Milloin proxyä tarvitaan? 
– ADFS-palvelun käyttö tapahtuu yritysverkon ulkopuolelta ja organisaatio ei 

halua sallia suoria yhteyksiä julkisesta verkosta normaalille ADFS-palvelimelle 
– halutaan tarjota erilainen kirjautumiskokemus sisä- ja ulkoverkon käyttäjille 
– Proxy vastaanottaa käyttäjän credentiaalit (oletuksena lomakepohjainen 

autentikointi käytössä) 
– Proxy tekee Home Realm Discoveryn
– Proxy välittää Security tokenin edelleen 
– Proxy ei generoi claimeja eikä Security Tokeneja! 

• Proxynä voivat toimia 
– ADFS 2.0 -palvelin asennettuna Proxy-rooliin 
– Microsoft Unified Access Gateway (UAG) 2010 SP1 



ADFS käyttöönoton vaatimukset (SSO)

• Vähintään yksi ADFS 2.0 -palvelin, mielellään myös ADFS Proxy 
– jos kyse kriittisestä palvelusta, ADFS-palvelimet konfiguroituna farmiksi 

• Windows Server 2008 / 2008 R2 
– IIS 7, .NET 3.5 SP1, Windows Identity Framework 

– See deployment guide for required hot fixes and updates 

• Issue and install server certificates for HTTPS 

• Download and install ADFS 2.0 
– Simple Wizard 

• New / farm member / Proxy – SSL cert – Names 

• ADFS 2.0 Design Guide 
– http://technet.microsoft.com/en-us/library/adfs2-design-guide(WS.10).aspx 

• ADFS 2.0 Deployment Guide 
– http://technet.microsoft.com/en-us/library/adfs2-deployment-

guide(WS.10).aspx 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta

• Exchange on toiminnoiltaan Office 365:n osakomponenteista 
se, joka mahdollistaa suurimman määrän erilaisia 
konfiguraatiovaihtoehtoja 
– on-premises 
– cloud 
– hybrid 

• Exchange on myös se osa, joka ehkä vaatii jonkinlaisen 
datamigraation toteuttamista 
– lähes kaikilla organisaatioilla sähköposti jossain muodossa käytössä 

jo nyt, miten data siirretään nykyisestä järjestelmästä Exchange 
Onlineen? 

• Exchangen osalta projektissa on todennäköisesti eniten 
mietittävää ja käytännön tehtäviä 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta
• Mieti käyttöönoton vaihtoehdot (arkkitehtuurit) 

– Exchange omaan verkkoon toteutettuna (Private Cloud) 

– Exchange pilvipalveluna (Exchange Online) 

– Hybridimalli 

• Hybridimalli  jos 
– organisaatio muuttuu nopeasti, tarve esim. yritysintegrointeihin 

– käyttömallit eri työntekijöiden osalta vaihtelevat suuresti 

– halutaan ulkoistaa joitain Exchangen ylläpitoon liittyviä toimintoja 
(esim. arkistointi, roskapostin suodatus) 

– halutaan tarjota mahdollisimman joustava arkkitehtuuri jatkoa 
varten 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta
• Cloud only (tarkoitus tarjota Exchangen palvelut vain pilvestä) 

– IMAP Migration (siirtymän lähteenä IMAP-pohjainen sähköpostijärjestelmä) 
– Simple / Cutover Migration (siirtymän lähteenä Exchange 2003/2007/2010) 
– Staged Migration (siirtymän lähteenä Exchange 2003/2007) 

• Hybrid 
– tuki informaation jakamiselle on-premises <-> Exchange Online 
– Exchange 2003/2007 ympäristöissä vaatii Exchange 2010 Hybrid -palvelimen 

asentamista (ei erillistä Exchange-palvelinlisenssitarvetta) 
– informaation vaihto: 

• postilaatikoiden siirto 
• viestireititys 
• Free/Busy -tiedot 
• Message Tracking 
• Multi-Mailbox Search 
• OWAn uudelleenohjaus 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta, IMAP Migraatio
• Cutover-tyyppinen migraatio 

– organisaatio siirtyy kerralla kokonaisuudessaan Exchange Onlinen 
käyttäjiksi 

• Exchange Control Panelista löytyvällä työkalulla 

– migraation kohteena olevat postilaatikot luodaan valmiiksi 
Exchange Onlineen 

– migraation lähteenä olevista postilaatikoista muodostetaan CSV-
tiedosto, jossa kerrotaan tunnus ja salasana jolla siirtoprosessi 
kirjautuu lähdelaatikoihin 

• voidaan käyttää myös yhtä ja samaa tunnusta 

– sisällön siirto IMAP-protokollalla suoraan lähdeympäristöstä 

– useamman postilaatikon samanaikainen siirto 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot käyttöönoton 
osalta, Exchange Simple Migration 

• Cutover-tyyppinen migraatio 
– organisaatio siirtyy kerralla kokonaisuudessaan Exchange Onlinen käyttäjiksi 

• Lähteenä Exchange 2003, 2007 tai 2010 -organisaatio 
• Exchange Control Panelista löytyvällä työkalulla 

– migraation kohteena olevien käyttäjien valinta osoitekirjasta 
– datan siirto RPC over HTTP (Outlook Anywhere) yhteyden yli 
– synkronoi haluttujen postilaatikoiden sisällön kerran kokonaisuudessaan ja 

sen jälkeen muuttuneiden tietojen osalta 24 tunnin välein kunnes ylläpitäjä 
viimeistelee migraation (Finalize) 

– Outlook-profiilit konfiguroidaan osoittamaan pilvipalveluun ja uusien 
laatikoiden käyttö alkaa 

• Exchange Simple Migration 
– rajoittaa siirrettävien postilaatikoiden määrän 1000:n 
– vaatii OST-tiedoston uudelleensynkronoinnin 
– vaatii julkisen varmenteen lähdeorganisaation palvelimelle! 
– migraation yhteydessä siirretään myös jakelulista- ja kontaktitiedot 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot käyttöönoton 
osalta, Exchange Staged Migration 

• Migraation lähteenä Exchange 2003 tai Exchange 2007 
• Yli 1000 postilaatikkoa, Exchange Onlinen palveluiden käyttöönotto 

halutaan tehdä vaiheittain (vrt. Simple Migration) 
• Dirsync käytössä ensin, muodostetaan vastaanottajaobjektit Office 365:n 

puolelle (ei käytä SSO:ta, joten luotavat käyttäjät aktivoidaan Online 
ID:inä) 

• Osoiteavaruuden jakaminen 
– Accepted Domain -määritys Exchange Onlinen puolella 

• Postilaatikoiden datasiirto RPC over HTTP:n kautta kuten Simple 
Migrationissakin 

– ei kuitenkaan uudelleensynkronointia 

• Mahdollistaa postin reitityksen On-premises -ympäristön ja Onlinen välillä 
– muokkaa vastaanottajaobjektien tyyppejä migraation edetessä (postilaatikko vs. 

Mail Enabled User) 
– viestien forwardointi TargetAddress-attribuutin perusteella 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta, Exchange Hybrid
• Simple / Rich 

– simple ei tarjoa mm. kalenterien ristiinkäyttöä 

• Vaatii lähdeorganisaatioon vähintään yhden Exchange 2010 SP1 
palvelimen (CAS-rooli) 

• Hakemistosynkronointi käyttöön 
– Dirsync writeback käyttöön mikäli postilaatikoita on tarkoitus siirtää 

edestakaisin tai käyttöön otetaan arkistointi Onlinesta 

• Mielellään SSO käyttöön, jotta kirjautuminen palveluihin voidaan 
tehdä aina samalla käyttäjätunnuksella 

• Sisäisen Exchange-organisaation federointimääritykset 
• Postilaatikoiden siirto Exchangen natiivityökaluilla 

– Exchange Online Mailbox Move 
– ei tarvetta manuaaliselle Outlookin profiilin muuttamiselle (Autodiscover 

hoitaa) 
– ei tarvetta OST:n uudelleensynkronoinnille 



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta, Exchange Hybrid..
• Yrityksen oma ja Office 365:n sisältämä Exchange-ympäristö ovat kaksi eri Exchange-

organisaatiota 
• Kaikki toiminnallisuus, joka rajoittuu organisaatiotasoisesti täytyy miettiä / määrittää erikseen 

on-premise ja Office 365 -ympäristöissä 
– hallintaoikeudet (ja Role Assignment Policy) 
– osoitekirjat ja niiden sisältö 
– viestireititys (konnektorit, sisääntuleva ja uloslähtevä SMTP-liikenne, transport rulet) 
– käyttöoikeudet resursseihin (federointi: Free/Busy ja kansiot) 
– roskapostin suodatus 
– Public Folders (julkiset kansiot), ei tuettu Office365:ssa
– Autodiscover ja muut Web Servicet 
– Outlook Web App -uudelleenohjaus 
– policyt (Outlook Web App ja ActiveSync) 
– Information Rights Management (AD RMS) 
– MailTips 
– asiakasohjelmistojen konfiguraatio 

• Hybrid-konfiguraatio voidaan toteuttaa Exchange 2003/2007/2010 On-premises -ympäristön 
kanssa 

• Organisaatiossa tulee kuitenkin olla aina vähintään yksi Exchange 2010 -palvelin (Hybrid-
palvelin)



Microsoft Office 365 – eri vaihtoehdot 
käyttöönoton osalta, muuta
• Exchange Server 2010 SP2

– Hybrid Configuration Wizard 
• Designed to take away some of the difficulties with setting up on-premises 

Exchange and O365 to work together – in Hybrid mode 

• What once took 49 steps, now takes 6 (your mileage may vary) > 80% reduction 
for the administrator 

• Muista sähköpostijärjestelmistä siirtyminen Office365
– 3-osapuolen työkaluilla 

• BinaryTree 

• Quest 

• Jos et jo hallitse niin opettele PowerShellin käyttö
– Kuten Exchange 2007 alkaen Office365:ssa Exchange hallinta 

tehdään pääosin PowerShell:ssä (Online Services Module for  
PowerShell)



Linkkejä
• Using SMTP Relay with Exchange Online
• http://blogs.technet.com/b/msonline/archive/2009/09/02/using-smtp-relay-with-exchange-online.aspx

• Office 365–With Mac OS X Lion, Microsoft Office 2011 and Lync 2011 for Mac
• http://blogs.technet.com/b/msukucc/archive/2011/09/15/office-365-with-mac-os-x-lion-microsoft-office-

2011-and-lync-2011-for-mac.aspx

• OWA and Moving Mailboxes to Office 365 
• http://blog.c7solutions.com/2011/07/owa-and-moving-mailboxes-to-office-365.html

• Exchange Server Deployment Assistant
• http://technet.microsoft.com/en-us/exdeploy2010/default.aspx#Index

• Migrate All Mailboxes to the Cloud with a Cutover Exchange Migration
• http://technet.microsoft.com/en-us/exchangelabshelpbeta/ff628719

• Migrate a Subset of Mailboxes to the Cloud with a Staged Exchange Migration
• http://help.outlook.com/en-us/beta/ff959224.aspx

• Migrate E-Mail from an IMAP Server to Cloud-based Mailboxes
• http://help.outlook.com/en-us/140/ms.exch.ecp.emailmigrationwizardimaplearnmore.aspx

• Hybrid Routing - Pointing your MX record to the Cloud
• http://community.office365.com/en-us/w/exchange/514.aspx



Taloushallinnon käyttö pilvipalveluiden 
kautta
• Taloushallinnon ”pilvipalvelua” vuodesta 2004


