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Verto on yli 35 vuoden kokemuksella Suomen joh-
tava vedenkulutustiedon asiantuntija. VertoLiven 
avulla teet vedenmittauksesta täydellistä. Palve-
lu mahdollistaa täsmällisen, huoneistokohtaisen 
vedenkulutuksen seurannan missä ja milloin vain.

VERTOLIVE – ÄLYKÄSTÄ 
VEDENKULUTUSTIETOA
VertoLive on älykkyydessään ylivertainen palvelu. 
Se toimii selaimessa tai mobiilissa, ilman erillisiä 
ohjelmia. Ajantasaiset ja virheettömät tiedot siir-
tyvät pilvipalveluun automaattisesti jopa tunneit-
tain. VertoLiven avulla isännöitsijä voi seurata yh-
tiö- ja asuntokohtaisia tietoja haluamaansa aikaan, 
haluamassaan paikassa. VertoLive säästää aikaa 
ja vaivaa.

VEDENKULUTUSTIEDOT ASUKKAALLE 
LÄPINÄKYVÄKSI
VertoLiveen kiinteänä osana kuuluva VertoMo-
bile tuo vedenkulutustiedot myös asukkaalle 
läpinäkyväksi. Asukas näkee taloutensa veden-
kulutuslukemat vuorokausitasolla ja saa ilmoi-
tuksen, jos vuorokauden vedenkulutus on ylit-
tänyt keskiarvon.

VERTOLIVESTÄ KULUTUSLUKEMAT 
LASKUTUKSEEN
VertoLive-järjestelmä tuottaa valmiit siirtotie-
dostot yleisimpiin isännöinti- ja laskutusoh-
jelmiin. VertoLivesta tai osoitteesta verto.fi/
vertolive voit tarkistaa ajantasaisen ohjelma- 
listauksen.

Lisäpalvelut

VERTODATA
Vedenkulutustietojen siirron tulee 
olla mutkatonta ja toimintavar-
maa. VertoData palvelu takaa, 
että me Vertolla huolehdimme 
datayhteyden toimivuudesta sekä 
tiedonsiirron ylläpidosta.

VERTOBILL
Valitsemalla VertoBill-palvelun 
jätät huoneistokohtaisen vesi-
laskutuksen, maksuvalvonnan ja 
perinnän Verton huoleksi.

VERTOCARE
Verton asiakaspalvelu on tutki-
tusti huippuluokkaa. VertoCare- 
palvelun valitsemalla jätät talo-
yhtiösi vesilaskutukseen liittyvän 
asiakaspalvelun Vertolle.

VERTOFLOW
VertoFlow etälukee minkä 
tahansa etäluettavan veden-
mittausjärjestelmän vedenkulu-
tustiedot ja tuo kulutuslukemat 
VertoLive-palveluun.

VERTOPLUG
VertoPlug-rajapintaratkaisun 
avulla saat vedenkulutustiedot 
suoraan VertoLivestä laskutus-
järjestelmääsi. 

VERTOMAINT
Automatisoi vedenmittaus-
järjestelmäsi toiminnan seuran-
nan ja huollot Verton valtuute-
tulle huoltopalvelulle.

tekee vedenmittaus- 
järjestelmästäsi 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

VertoMobile 
-sovellus kuuluu 

maksuttomana 
VertoLive 

-palveluun! 
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Suomen  johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

VertoNordic Oy 
Hopunkatu 11  •  38200 Sastamala 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää! 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Great Place to Work 
-sertifiointi 

®


