
VEDENKULUTUSTIEDOT 
VERKOSSA
verto.fi

SEURAA, HALLINNOI JA LASKUTA



Verto on yli 35 vuoden kokemuksella Suomen 
johtava huoneistokohtainen vedenmittausjär-
jestelmä. VertoLive tekee kokonaisuudesta täy-
dellisen: se mahdollistaa täsmällisen, huoneisto-
kohtaisen vedenkulutuksen seurannan verkossa.

VERTO ON MARKKINOIDEN PARAS 
ETÄLUETTAVA VESIMITTARI
VertoLive on älykkyydessään ylivertainen pal-
velu. Se toimii suoraan selaimessa, ilman erillisiä 
ohjelmia. Ajantasaiset ja virheettömät tiedot siir-
tyvät pilvipalveluun päivittäin ja automaattisesti. 

VertoLiven avulla voit seurata yhtiö- ja asunto-
kohtaisia tietoja haluamaasi aikaan, haluamassasi 
paikassa. Kulutuslukemat on helppo viedä ohjel-
masta suoraan laskutukseen. VertoLive säästää 
aikaa ja vaivaa.

VERTOLIVEN KANSSA YHTEENSOPIVAT 
LASKUTUSOHJELMAT
Verto-järjestelmä tuottaa valmiit siirtotiedostot 
seuraaviin isännöinti- ja laskutusohjelmiin:

Unes / Domus / L7 / Liinos6 / Tampuuri / 
Infomaster / Komartek / Fivaldi

ONKO KÄYTÖSSÄSI JOKU MUU JÄRJESTELMÄ?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, 
niin etsimme sinulle sopivan ratkaisun. 
010 7340 700, verto@verto.fi

Ainutlaatuisia hyötyjä

AJANTASAISET TIEDOT 
AINA SAATAVILLA
Järjestelmä lähettää kulutus-
tiedot VertoLiveen päivittäin ja 
automaattisesti. VertoLive toimii 
verkossa, joten voit käyttää pal-
velua missä vain.

HELPPO LUENTA JA 
LASKUTUS
Saat siirrettyä tarkat ja ajantasaiset 
kulutuslukemat VertoLivestä suo-
raan laskutusohjelmaan yhdellä 
napin painalluksella.

KESKITETTY SEURANTA
Voit noutaa kaikkien taloyhtiöi-
den yhtiö- ja asuntokohtaiset 
kulutustiedot yhdestä paikasta, 
yksillä käyttäjätunnuksilla.

NOPEAT HÄLYTYKSET
VertoLive tunnistaa asuntokohtai-
set vuodot ja poikkeamat veden-
kulutuksessa, ja välittää hälytyk-
set suoraan huoltoyhtiölle.

KÄTEVÄ RAPORTOINTI
VertoLivestä saat yhtiö- ja asunto-
kohtaiset raportit eri aikajaksoille. 
Raportit ovat vaivattomasti saa-
tavilla ja helposti muokattavissa. 

KOHDISTETTU LASKUTUS
VertoLiven ansiosta voit kohdistaa 
vesilaskun päivälleen. Kohdenta-
minen onnistuu myös takautu-
vasti, mikä on kätevää esimerkiksi 
muuttotilanteissa.

tekee Verto-järjestelmästä 
täydellisenVertoLive

”LASKUT SAA NÄPPÄRÄSTI ULOS, 
JÄRJESTELMÄ TUKEE TYÖTÄMME JA 
AIKAA SÄÄSTYY.”

#MITATTUA

Selkeät kuvaajat helpottavat kulutuksen seuraamista.

Tarkat ja ajantasaiset kulutustiedot ovat aina saatavillasi.

Johan Nyholm, Porvoon OP-Isännöinti
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