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HOUSE OPTIMA
SÄHKÖINEN 
HUOLTOKIRJA 

”Valitsimme House Optima  - järjestelmän rakentamiimme talo-
yhtiöihin, koska se oli paras ratkaisu markkinoilla. Taloyhtiöille jää 

nykyaikainen työkalu huoltotoimenpiteiden ja dokumenttien 
hallintaan.”

®

- Samuli Huhdanpää, johtaja, T2H Rakennus Oy

Lisää
referenssejä
osoitteessa:

House Optima  Huoltokirja on sähköinen huoltokirja, jonka avulla voidaan hallinnoida kiin-
teistön huoltotehtäviä sekä tarkastella huoltohistoriaa. Järjestelmä on Web-pohjainen
ja toimii päätelaitteesta riippumatta kaikilla internet-selaimilla. Huoltokirjaan voidaan tal-
lentaa kiinteistön huolto-ohjelma korjaus- ja kunnossapitotarpeista ja ajastaa se muistut-
tamaan huoltotoimenpiteistä. Tehdyt huoltotoimenpiteet ja kuittaukset jäävät kiinteistön 
huoltohistoriatietoihin. Sähköinen huoltokirja tuo merkittävää tehokkuutta ja järjestelmäl-
lisyyttä kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon.

Kiinteistöhuollon työväline 
Huollon tehtävät on helppo suunnitella ja toteuttaa, kun huoltokirjaan on tallennettu ajantasaiset ja 
tarkat tiedot.
 
Läpinäkyvä toiminta
Kiinteistöhuollon tehtävät päivittyvät huoltokirjaan, joten kiinteistön eri sidosryhmät saavat reaali-
aikaisesti tiedon kiinteistön tilasta. Kun huoltotoimenpiteet kuitataan järjestelmään niiden valmistuttua,
House Optima   huoltokirjan avulla kiinteistön toimintaa voidaan seurata hyvin läpinäkyvästi.
 
Tiedolla johtaminen
Huoltokirjaan voidaan tallentaa kiinteistön tiedot. Tieto on helposti löydettävissä eikä se häviä eri 
sidosryhmien vaihtuessa. Tämä helpottaa esimerkiksi taloyhtiön uuden hallituksen toimintaa, kun 
historiatiedot ja dokumentit ovat helposti löydettävissä. 
 
Arvon säilyttäjä
Kiinteistön tiedot voidaan pitää ajan tasalla järjestelmässä, joten huoltotehtäviä voidaan suunnitella ja 
ennakoida riittävän tiedon valossa. Vakuutusyhtiöiden kilpailutuksessa on aukottomasta huoltohistoriasta
etua. 
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Tilaa 
maksuttomat 

kokeilutunnukset 
osoitteesta 
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HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ

Huolto-ohjelma
  •  Huolto-ohjelmasta löytyvät kiinteistön huoltoon liittyvät toistuvat tehtävät
  •  Yksittäisen työpyynnön lisäys tietylle tekijälle, kuten kiinteistöhuollolle tai isännöitsijälle
  •  Koonti kaikista tehtäväryhmistä: ajankohtaiset, huolto-ohjelma-, lisä-, omat, tilatut ja käsittelemättömät 
      tehtävät
  •  Huolto-ohjelman laadinta on erikseen toimittajalta tilattava palvelu

Huoltokirjan tiedot
  •  Kohteen perustiedot 
  •  Rakennukset, huoneistot ja yleiset tilat

Huoltohistoria
  •  Kiinteistökohtaiset ja asuntokohtaiset huoltotiedot
  •  Kiinteistöhuollon tehtäväkuittaukset 

Kulutusseuranta
  •  Kiinteistön kulutusseurannan mittarit ja lukemat 
  •  Esim. sähkön-, veden- ja kaukolämmön lukemien seuraaminen 
  
Tiedostopankki
  •  Kaiken kiinteistökohtaisen dokumentaation tallennus helposti sähköiseen muotoon, esim. ohjeet, piirustukset, 
      asiakirjat
  •  Dokumenttien tallennus asuntokohtaisesti

Viestintä
  •   Viestien lähettäminen helposti järjestelmän sisällä halutuille kohteille ja rooleille 
  •   Viestien lähettäminen järjestelmästä ulospäin käyttäjien sähköpostiin on erillisveloitettava ominaisuus

Asukkaat
  •  Asuntokohtaiset asukastiedot, esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, sisään- ja ulosmuuttopäivänmäärät
  •  Roolikohtainen status siitä, asuuko kiinteistössä vai onko osakkeen omistaja 

Käyttäjät
  •   Huoltokirjan käyttäjien kutsuminen ja roolien määrittely

Lisätiedot
  •  Kiinteistöä koskevat lisätiedot vapaana kirjoituksena
  •  Voidaan valita kohderyhmä, jolle tiedot näkyvät

Peruspaketin kuukausihintaan sisältyy 10 Gt levytilaa, joka mahdollistaa kuukaudessa 
10 000 kuvan tai dokumentin lisäyksen ja noin 50 000 hakua. 
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