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Aiheita

> Käyttöoikeudet ja tietoturva

> Sovellusten kehityskäytännöt

> Käytön seuranta

> Lisensointivaatimukset

> Kuinka edetä low-code –taipaleella?



Lyhyesti meistä

Jukka Niiranen Timo Pertilä Forward Forever Oy

Code ja low-code ratkaisuja 
MS-teknologioilla 

vuosituhannen alusta 
lähtien.

https://jukkaniiranen.com

Asiakkuudenhallinnan 
ratkaisujen suunnittelua ja 

toteutusta MS-teknologioilla 
vuodesta 2005 lähtien.

https://timopertila.com

100% Power Platform –
ratkaisuihin keskittynyt 

teknologiatoimisto, 
perustettu 2020 keväällä

https://forwardforever.com

https://jukkaniiranen.com/
https://timopertila.com/
https://forwardforever.com/


Käyttöoikeudet ja
tietoturva
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Rakennuspalikat

Ympäristöt Ryhmät Roolit

DLP-
käytännöt

Jakaminen
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Ympäristöt
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Ympäristöt

> Resurssit (Flow:t, Power Appsit, yhteydet, 
Dataverse...)

> Käyttöoikeudet (makers, admins..)

> Käyttäjäroolit

> Käyttäjät

> DLP (Data loss prevention) käytännöt

> Maantieteellinen sijainti
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Ympäristöt

SharePoint
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Käyttäjäkohtaiset oikeudet

> Toiminnot tehdään loppukäyttäjän oikeuksilla
> Käyttäjä näkee vain hänelle kohdejärjestelmissä luvitetut tiedot

> Käyttäjä ei voi luoda/muokata/poistaa rivejä, mikäli hänellä ei ole siihen oikeutta

> Poikkeuksena jaetut yhteydet (esim. SQL yhdistin). Näiden kanssa tulee 
olla tarkkana
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Data Loss Preventation (DLP) käytännöt

> Mekanismi tietojen suojaamiseen

> Nippu sääntöjä, joilla rajoitetaan 
yhdistimien käyttöä

> Yksi käytäntö kohdistuu yhteen 
tai useampaan ympäristöön

> Käytäntöjä voi olla useita
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Esimerkkejä DLP-säännöistä

> Dynamics 365:ttä ja Google Driveä ei voi käyttää 
samassa ratkaisussa

> Twitteriä ei voi käyttää tässä ympäristössä

> Gmailia ei voi käyttää mistään ympäristössä

Tulossa

> Mitä endpointeja yhdistin (esim SQL, http, blob) voi 
käyttää

> Mitkä yhdistimen toiminnot ovat sallittuja



Mitä ympäristöjä tarvitsette?



Sovellusten kehityskäytännöt
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Versionhallinta

> Canvas Power Appsissa on 
automaattinen versiointi. 
Loppukäyttäjät käyttävät 
julkaistua versiota

> Flow’ssa ei ole versiointia. 
Käytössä aina tuorein tallennettu 
versio

> Kaiken saa halutessaan vietyä 
luettavassa muodossa omaan 
versionhallintaan
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Jakaminen ja julkaisu

> Sovellus julkaistaan käyttäjille tai 
AAD-ryhmille

> Flow voidaan jakaa käyttäjille, 
O365-ryhmille tai AAD-ryhmille

> Erikseen omistajat ja käyttäjät

> Mitä kun omistaja lähtee 
organisaatiosta?
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ALM (Application Lifecycle Management)

> CI/CD-toiminnallisuudet löytyvät, 
kunhan käytössä on Dataverse

> Solution-paketit, jotka alunperin
olivat Dynamics-ratkaisuille, 
kattavat nyt melkein kaikein mitä
Power Platformista löytyy

> Kansalaiskehittäjiä ei kannata
pakottaa samoihin DevOps-
välineisiin/käytäntöihin pro-
devaajien kanssa



Millaista ALM-prosessia 
oikeasti tarvitsette?



Käytön seuranta
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PP Admin Center valmisraportit

> Ympäristökohtaista statistiikkaa 
teknisistä parametreista Power 
Apps / Automate –käyttöön liittyen

> Eivät kerro mitä sovelluksia/flowta
käytetään, tehdään, julkaistaan…

> Tulossa: tenantin laajuiset raportit 
paremmilla suodattimilla ja 
sovellustiedoilla
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PP Center of Excellence (CoE) Starter Kit

> MS:n kehittämä ilmainen template, 
joka tarjoaa tenant-laajuista 
seurantaa PP-komponenttien 
muutoksista

> Tiedot kerätään CoE:n Dataverse-
ympäristöön, josta saadaan Power 
BI:llä porautumisnäkymät

> Suurin hyöty saadaan CoE-datan 
päälle rakennettavista omista 
governance-prosesseista seurantaan 
ja automaatioon



21

Azure Application Insights

> Power Apps Canvas apps –seurantaan
on tarjolla natiivi connector

> Vakiona vain sovelluksen käynnistys ja 
näytöt seurannassa

> Sovelluksen kaavoihin lisättävissä
Trace-funktiolla logitus käytännössä
mistä vaan tapahtumasta, tekijän
määrittelmillä tiedoilla

> Tulossa: Model-driven apps & 
Dataverse –vakiologien siirto
asiakkaan Application Insights -
ympäristöön
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Audit log & SIEM-integraatio

> Microsoft 365 Activity Logging –
toiminto kattaa monia Power Platform –
toimenpiteitä, esim:

> Power Apps: sovelluksen avaaminen

> Power Automate: flow-oikeuksien muutokset

> Dataverse: rivitason CRUD-operaatiot

> Audit log –datan säilytys yli 90pv ja 
edistynyt raportointi edellyttävät erillisen 
SIEM-ratkaisun käyttöä

> Esim. Azure Sentinel



Lisensointi
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Miten Power Platformia voi ostaa?

> Ei ole yhtä ”Power Platform –tuotetta”, jonka Microsoftilta voisi tilata ja 
saada kaiken käyttöönsä

> Lisensointi perustuu pääosin ”per käyttäjä per kk” –malliin, jossa kaikilla 
sovellusta/automaatiota/raporttia hyödyntävillä työntekijöillä on nimetty 
käyttäjälisenssinsä

> Osa palvelun käyttömaksusta on kapasiteettipohjaista (per sovellus, per 
gigatavu, per X toimintoa)

> Monet perustoiminnot kansalaiskehittäjille sisältyvät jo Office 365 / 
Microsoft 365 -tilauksiin
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Power Platformin lisensointitavat

Office-lisensoitu käyttäjä

• Microsoftin Office-
palveluiden 
hyödyntäminen osana 
omia sovelluksia /
niiden laajentaminen

• MS Teamsin sisällä voi 
hyödyntää myös 
edistyneempiä 
toimintoja (Dataverse 
for Teams)

Premium-lisensoitu 
käyttäjä

• Yhdistimet 3. osapuolen 
palveluihin

• Dataverse-tietokanta ja 
sen tarjoama 
sovelluskerros

• Power BI -raporttien 
jakaminen

• Enemmän päivittäistä 
kapasiteettia

Muut lisensointitavat

• Dynamics 365:een 
sisältyvät 
alustatoiminnot

• Add-on tallennus- ja 
API-kapasiteetti

• Power BI Premium 
organisaatiolle 
lisensoituna
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Esimerkkejä hinnoittelusta (käyttäjä/kk)

99 Power Apps + 
Dataverse for Teams: 

sisältyy Microsoft 
365 -tilauksiin

1 Power App + 
premium-

ominaisuudet: €8,40

99 Power Apps + 
premium-

ominaisuudet: €33,70

1 Dynamics 365 
Enterprise App + 99 
Power Apps: €80,10
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Todellinen hinta: “it depends...”

$10 

$40 

$3 

$12 

Per App Per User

List price Promotional price

> Minimum purchase requirements:
> Per App: 200 licenses

> Per User: 5000 licenses

> Channel availability:
> Per App: CSP and Volume Licensing

> Per User: Volume Licensing only

> Availability dates
> Dec 2020 – June 2021



Mitä Power Platform -lisensointikeinoja olette hyödyntäneet?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Miten edetä?
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Kuinka IT saa Power Platformin haltuun?

1) Selvitä nykytila

• Näitä välineitä 
todennäköisesti käytetään 
jo, muttet välttämättä tiedä 
missä, kuka ja miten

• Rakenna peruskyvykkyys 
seurata ja hallita 
sovelluksia, käyttäjiä, 
dataa

• Laske lisenssien arvioidut 
kustannukset 
esimerkkiskenaarioissa

2) Tunnista mahdollisuudet

• Mitkä ovat ensimmäisiä 
PP- ratkaisuja, joita 
hallitusti kehittäen voisi 
tuottaa mitattavaa 
liiketoimintahyötyä?

• Missä itsepalvelumalli 
sovellusten rakentamiseen 
voisi nopeuttaa toimintaa 
ja vapauttaa IT-resursseja?

3) Tue oppimista

• Luo paikka, jossa sisäiset 
sovellusten rakentajat 
voivat kohdata

• Kannusta kokeiluihin ja 
aloitteellisuuteen, älä 
pelkästään valvo ja 
määrää
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FF Power Platform Governance Starter Kit

> Tuotteistettu paketti Power Platformin 
hallittuun hyödyntämiseen

> Kattaa Power Apps / Automaten hallinnan

> Työkaluja, työpajoja, ohjeita ja prosesseja
> FF-tiimin asiakaskohtaisesta työstä kertynyt governance-

tietämys koostettuna yhteen pakettiin

> Helppo ostaa & nopea ottaa käyttöön
> €9.900 (+Alv)

> ~4 viikon käyttöönotto

> Katso lisää tietoja:
> https://forwardforever.com/starterkit/

Tools & reports 
(CoE Starter Kit)

Current vs. target 
state analysis

Guidance & best 
practices

Power Platform 
governance tasks

https://forwardforever.com/starterkit/


Kiitos!


