
Suomen johtava isännöitsijätoimisto Kiinteistötahkola säästää rahaa, aikaa ja luontoa yhteistyössä Arkkeon kanssa

Suomen johtava isännöitsijätoimisto, Kiinteistötahkola, ja nopeasti kasvava tärkeiden asiakirjojen verkkopankki, Arkkeo, ovat
tehneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Kiinteistötahkola tulee säästämään vuosittain lähes 200 000 euroa ja yli 6 000 tuntia
isännöitsijöiden aikaa.

Kiinteistötahkola isännöi Suomessa 1 400 asunto-osakeyhtiötä, joissa on osakkaina yhteensä yli 40 000 kodinomistajaa.
Kiinteistötahkola lähettää asuntojen omistajille vuosittain n. 350 000 paperikirjettä, joiden lähettämisestä syntyy yhtiölle merkittäviä
kustannuksia.

"Arkkeon avulla Kiinteistötahkola vähentää perinteisten paperikirjeiden lähettämistä ja siirtyy käyttämään turvallista, sähköistä
tiedottamistapaa. Tärkeät tiedotteet toimitetaan kodinomistajille nopeammin ja tehokkaammin kuin tavallisessa kirjepostissa sekä
turvallisemmin ja luotettavammin kuin sähköpostitse. Lisäksi paperin vähentäminen säästää luontoa" toteaa Seppo Tahkola,
Kiinteistötahkolan toimitusjohtaja.

Kiinteistötahkolan isännöimien taloyhtiöiden osakkaat saavat ilmaisen, digitaalisen tilin, jolle kaikki tiedotteet toimitetaan
automaattisesti. Tiliä voi käyttää asiakirjojen lukemiseen, jakamiseen perheenjäsenten kanssa ja arkistointiin.

Koska Arkkeo tili on henkilökohtainen ja palvelua käyttävän yksittäisen ihmisen omistama, se palvelee käyttäjiään monenlaisten
tärkeiden asiakirjojen ja muiden digitaalisten tallenteiden säilytyspaikkana.

Tuomas Kohila, Arkkeon perustaja ja toimitusjohtaja kertoo, että Arkkeon käytöstä hyötyvät yhtälailla yritykset kuin heidän
asiakkaansa. “Yrityksen saavuttamat säästöt voivat olla huomattavia, kun paperin käytöstä päästään eroon. Palvelua käyttäville
ihmisille asiakirjojen tallentuminen automaattisesti turvalliseen verkkopalveluun on kuin saisi henkilökohtaisen palvelijan
huolehtimaan arkistoinnista", jatkaa Kohila.  

Arkkeo on vuonna 2010 perustettu verkkopankki tärkeille asiakirjoillesi. Arkkeon on perustanut intohimoinen tiimi, joka haluaa
auttaa ihmisiä ympäri maailmaa pitämään asiakirjat paremmassa järjestyksessä. Tarjoamalla asiakkaillensa henkilökohtaisen,
pankkitason tietoturvalla varustetun tilin, jonka kautta voi automaattisesti vastaanottaa ja järjestää yrityksiltä, palveluntarjoajilta tai
muilta henkilöiltä tulevia tärkeitä asiakirjoja. Arkkeo vähentää dokumenttien hallintaan liittyvää jokapäiväistä stressiä ja
epäjärjestystä. Ei enää paperisotkua, eikä kadoksissa olevia asiakirjoja. Ei kansioita, täyteen ahdettuja hyllyjä tai laatikoita.
Arkkeo on suomalainen, yksityisomistuksessa oleva yritys.  

Kiinteistötahkola on voimakkaasti kasvava isännöintiin ja asuntovuokraukseen keskittyvä, 36 vuotta vanha perheyritys.
Kiinteistötahkolan joukkue koostuu yli 120 kiinteistöalan ammattilaisesta, jotka toimivat kuudella paikkakunnalla Helsingissä,
Nurmijärvellä, Tampereella, Oulussa, Kuusamossa ja Rovaniemellä. 
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