
Tiedonhallinnassa on erityisen tärkeää, että oikea tieto on oikeiden ihmisten saatavilla. Siksi M-Filesin kehitystyössä on 
panostettu suojausasetusten monipuoliseen hallintaan ja automatisointiin.

M-Filesissa voidaan ottaa käyttöön ns. laajennetut automaattiset suojausasetukset, joiden avulla voidaan määrittää entistä 
vahvempia ja monipuolisempia turvallisuuskäytäntöjä. Lisäksi yksittäiselle käyttäjälle voidaan tarjota käytön kannalta 
oleellisempaa tietoa ja vähentää turhan tiedon käsittelyä.

M-Filesin suojausasetusten monipuolinen hallinta  -koulutus:
• perehdyttää suojausasetusten periaatteisiin ja mahdollisuuksiin
• tarjoaa laajan ymmärryksen metatietopohjaisista käyttöoikeuksista
• antaa hyviä vinkkejä esimerkiksi projektidokumentaation suojauksista

Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys M-Filesin monipuolisista suojausasetusmahdollisuuksista ja valmiudet määrittää 
metatietoihin perustuvia suojausasetuksia.

M-Filesin suojausasetusominaisuudet voivat tehostaa organisaatiosi turvallisuutta ja tietoturvaa. Siksi yrityksessä on 
hyvä olla henkilöitä, jotka hallitsevat M-Filesin suojausasetukset. Koulutus on suunnattu M-Filesin metatietorakenteen 
määrittelyssä mukana oleville henkilöille sekä M-Filesin pääkäyttäjille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä laajaa 
tietämystä IT-järjestelmien hallinnasta. Hyvä perustuntemus M-Filesin metatietorakenteen hallinnasta on eduksi, mutta ei 
välttämätöntä.
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KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on osa M-Files Academyn Business Administrator -koulutusohjelmaa, joka sisältää neljä (4) koulutusta. 
Business Administrator -koulutuskokonaisuuden hinta on 3995 euroa / henkilö (alv 0 %). 
Yksittäisen koulutuksen hinta on 995 euroa / henkilö (alv 0%).

Hinta sisältää opetuksen, tarjoilut ja opetusmateriaalin.

Koulutus laskutetaan heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit siirtää osallistumisesi vastaavaan myöhempään koulutukseen 
koulutuskalenterin puitteissa viikkoa ennen alkuperäisen koulutuksen ajankohtaa.

Ilmoittautumiset viimeistään n. kaksi viikkoa ennen koulutusta sähköpostilla osoitteeseen 
koulutukset@m-files.fi tai puhelimitse (03) 3138 7500.

KOULUTUSSISÄLTÖ
Suojausasetukset M-Filesissa
• periaatteet
• metatieto-ohjautuvuus
• kohdekohtaiset suojausasetukset

Suojausasetusten käyttöönotto

Suojausasetusten keskinäinen rajaavuus

Dynaamiset suojausasetukset

 

***M-Files Oy pidättää oikeudet muutoksiin.***

KOULUTUSPÄIVÄ
M-Filesin suojausasetusten monipuolinen hallinta -koulutus aloitetaan klo 9.00 yhteisellä aamukahvilla ja päivä päättyy 
noin klo 16. Lisäksi päivää rytmitetään lounaalla ja iltapäiväkahveilla. M-Filesin suojausasetusten monipuolinen hallinta 
-koulutus on sisällöltään teoriapainotteinen. Mukana on myös monipuolisia erimerkkejä ja harjoituksia. Osallistujilla on 
käytössään työasema sekä koulutusmateriaali, jonka jokainen kouluttautuja saa mukaansa koulutuksen päätteeksi, jolloin 
opittuihin asioihin on helppo palata tarvittaessa uudelleen.
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