
 

  Uutiskirje joulukuu 2014 

 

Oikein hyvää Joulun aikaa 2014 

Verkkosivustojen turvallisuus nousee määrävälein keskusteluihin, 

sillä hoitamaton ympäristö on oikeasti haavoittuvainen ja altistaa 

itsensä ja ympäristönsä erilaisille hyökkäyksille. Olemme 

Dowebissa olemme erikoistuneet sivustojen turvallisuuteen ja 

kokonaisratkaisumme sisältää mm. seuraavat kehittyneet 

turvallisuusominaisuudet: 

• Huolehdimme sivuston varmistuksista toiseen sijaintipaikkaan joka yö. 

• Systemaattinen sivuston järjestelmäpäivityksistä huolehtiminen – 

teemme kaiken järjestelmäpäivityksen asiakkaan puolesta. 

• Kaikkiin uusittuihin sivustoihin asennamme myöskin tehokkaat 

turvallisuustyökalut, jotka huolehtivat mm. sivuston salasanojen 

turvallisuudesta sekä ehkäisevät tietoverkkohyökkäyksiä. 

Ota yhteyttä, niin autamme parantamaan verkkoviestintääsi tai ottamaan 

käyttöön sähköiset tilaus- ja asiointiratkaisut. 

.  

Terveisin ja hyvää Joulun aikaa. 

Kimmo Leino, toimitusjohtaja    

Puh: 050-5110551, 

kimmo.leino@doweb.fi  
          

 

  

 

 

Doweb teki Asemanpuiston 
Lääkärikeskukselle uudet palvelevat sekä 
näyttävät kotisivut. Lääkärikeskuksen 
yrittäjäjinä toimivat Merja ja Eero Augustin. 
Käy tutustumassa yritykseen 
osoitteessa: www.asemanpuisto.fi 

 

 

Harald & Fanny on nykyaikaisen naisen ja 
miehen laadukas muotiliike Forssan 
keskustassa, Torikeskuksessa. Valikoimista 
löytyy molemmille tyylikästä pukeutumista 
täyden palvelun kokonaisuuksin arkeen sekä 
juhlaan. Doweb toteutti tälle muotiliikkeelle 
uudet näyttävät kotisivut: käy katsomassa: 
www.haraldfanny.fi 

 

 

Kuntoutusasema Ote Oy:n toiminnan 
lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja 
vuorovaikutuksellisuus. Mottona on 
”henkilökohtainen hoito ja henkilökohtainen 
hoitaja”. Kuntoutumisasema OTE Oy tarjoaa 
yksilöllistä asiakaslähtöistä fysioterapiaa. 
Katso: www.otefysio.fi 

  
 

Uusimpia asiakkaitamme: 

» Varauspalvelu toteutti tilavarausratkaisun 

Hyvinkään Villatehtaalle. Villatehdas on 

ainutlaatuinen yritys-, kulttuuri- ja taidetoiminnan 

keskus Hyvinkään sydämessä. Villatehdas 

tarjoaa korkealuokkaisia ja edustavia toimisto- ja 

kokoustiloja erikokoisille yrityksille sekä 

erinomaisen tapahtumapaikan 

yleisötapahtumille. Villatehtaan toimitiloissa 

työskentelee noin 80 yritystä tai organisaatiota. 

Katso lisää:  www.villatehdas.fi

 

 » Doweb teki Lahjakortit24.fi -palvelulle 

näyttävän ja helppokäyttöisen lahjakorttien 

oston nettipalvelun. Palvelussa on helppo ostaa 

eri yritysten lahjakortteja ja korttiin voi kirjoittaa 

suoraan lahjansaajan nimen ja onnittelutekstin. 

Lahjakortit24.fi -palvelun kortit voidaan toimittaa 

perille mobiililahjakortteina tai paperisina 

perinteisinä lahjakortteina. Käy tutustumassa 

uuteen mielenkiintoiseen palveluun osoitteessa: 
www.lahjakortit24.fi  

 

» Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus sai 

uudet näyttävät sivut. Vanhan Kutomon 

Fysioterapian ja liikuntakeskuksen 

elämäntehtävänä on liikuttaa ihminen 

terveemmäksi ja toimintakykyisemmäksi.. 

Doweb uudisti yrityksen kotisivusivut 

mobiiliyhteensopivaksi ja löydät sieltä helposti 

kaikki yrityksen palvelut. Käy 

tutustumassa: www.vkfysio.fi
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