Helpota ja tehosta kiinteistöjesi hallintaa!
Kiinteistöjen hallintaan tarvitaan yhä enemmän automaatio- ja valvontajärjestelmiä sekä palvelukumppaneita. miten hallitset kokonaisuuden, kun järjestelmiä ja kumppaneita on paljon?

Asuin- ja liikekiinteistöjen samoin kuin julkissektorin kiinteistöjen monet toiminnot ovat jo pitkälle
automatisoituja: esimerkiksi kaukolämpö, käyttövesi, valaistus, ilmastointi, jäähdytys, lukitus,
kamera- ja kulunvalvonta sekä murto- ja paloilmoitinratkaisut.
Liiketiloissa on myös laitteita, joiden seuranta on
automatisoitu, kuten päivittäistavarakauppojen
kylmälaitteet.
Lopputuloksena on usein viidakko, joka ei ole
oikein kenenkään hallinnassa.

toiminnot helposti kokonaishallintaan
Kiinteistön tärkeiden toimintojen turvaaminen
edellyttää tehokasta kumppaniverkostoa. selkeää
palvelukokonaisuutta, joka toimii luotettavasti ja
reagoi ongelmatilanteisiin heti.

peruslähtökohta on toimintavarmat yhteydet,
jotka on varmistettu ja valvonnassa mm. tietoliikennehäiriöiden varalta. Laite- ja järjestelmävikoja on
kyettävä ennakoimaan ja torjumaan jo ennakolta.
soneran ratkaisu toimintojen ja kumppanien
yhdistämiseen on Alerta-palveluperhe. sen avulla
kiinteistön omistaja tai haltija saa tarkan kokonaiskuvan kiinteistön tärkeistä toiminnoista.

Lue lisää

Helppoutta käyttöönotosta alkaen

Lisää tehokkuutta ja tuottavuutta

Kun toimitiloja, kumppaneita, järjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä on paljon, kokonaisuus helposti
hämärtyy. Se voi aiheuttaa virhetoimintoja ongelmatilanteissa, mutta ennen kaikkea se vaikeuttaa päivittäisten toimintojen seurantaa ja kehittämistä.
Alerta-kokonaispalvelulla varmistat toimintojen
riittävän laadun kattavasti: tiedonsiirtoyhteydet, palveluprosessit ja tekniset toteutukset. Kokonaisnäkymän ansiosta ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat
toistuvat virheet on helppo tunnistaa ja korjata.
Palvelun käyttöönottoa helpottaa olennaisesti se,
että tarvittaessa siihen saa nykytilanteen kartoituksen, joka kattaa mm. järjestelmät, tietoliikenneyhteydet ja kumppanit. Palvelu tarjoaa valmiit rajapinnat
kaikkiin järjestelmiin ja toimii kaikkien operaattorien
datayhteyksillä.
Yhteydet ovat valvottuja ja varmistettuja, mikä mahdollistaa järjestelmien ajantasaisen valvonnan ja ohjauksen myös ongelmatilanteissa.

Muutostilanteissa kokonaishallinta on erinomainen
etu, mm. toimintojen ulkoistuksissa ja kilpailutuksissa. Kokonaisnäkymä varmistaa, että sinulla on aina
luotettava tietopohja päätöksentekoon.
Palvelu toimii myös tietoturvan varmistajana.
Kumppanit pääsevät järjestelmiin vain siinä laajuudessa kuin on tarkoituksenmukaista. Tieto kumppanien etäohjauksista on käytettävissä aina tarvittaessa.
Kokonaishallinta on tunnetusti hyvä keino hankkia
kustannussäästöjä: erilaiset laitesäädöt voidaan tehdä tarkasti todellisten käyttötarpeiden mukaan.
Kustannussäästöistä on lyhyt askel tuottavuuden
parantamiseen ‑ Alerta tarjoaa sinulle monia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen.

Alertan edut kiinteistön hallinnassa
• helppo käyttöönotto avaimet käteen
-periaatteella
• tarkka ja ajantasainen tieto johtamisen tueksi
• toimintojen laadukkuus ja kustannustehokkuus
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