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Kiinteistönvälitysjärjestelmä

Ota käyttöön toimiva työkalu kiinteistönvälitykseen!
Netissä toimiva kiinteistönvälityksen tietojärjestelmä KIVI on käytössä jo sadoilla kiinteistönvälitys-
yrityksillä, ja sitä käyttää jopa 2000 välittäjää päivittäin. Järjestelmän avulla koko asuntokaupan prosessin 
hallitseminen on helppoa ja vaivatonta.

JÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ
KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän avulla hallitset asiakasrekisterin helposti, saat esitäytettyinä kaikki asunto-
kaupan asiakaskirjat ja hoidat vaivattomasti myös kohteiden markkinointia. Järjestelmän päivityksistä, varmuus-
kopioinneista ja ohjelmien asentamisesta ei tarvitse huolehtia. KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmä täyttää sähköisen 
arkistoinnin vaatimukset.

KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän käyttöönotto on helppoa. Pääset kirjautumaan järjestelmään internetissä 
yrityksellenne avattavien käyttäjätunnusten avulla. Tarjoamme KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän käyttöönotto-
koulutuksen ja maksuttoman asiakaspalvelun puhelimitse ja sähköpostitse jokaisena arkipäivänä.

eKIVI
eKIVI sisältää kaikki perustoiminnot asiakastietojen ja toimeksiantojen hallintaan sekä kohteiden myyntiin. 
eKIVI sisältää myös laajan raportointiosion, vahtipalvelut sekä kohteiden siirron omille kotisivuille. eKIVI 
sisältää näiden lisäksi sähköisen kiinteistönvälityksen työkaluja. eKIVIn tarkemmat ominaisuudet näet tämän 
esitteen liitteenä olevasta taulukosta.

MIKSI KIVI? HINNASTO 2019 (alv 0%)

 Koko asuntokaupan prosessin hallinta
 yhdestä järjestelmästä

 Netissä toimiva, käytettävyydeltään
 helppo ja selkeä

 Kohteiden päivitys suoraan verkkopalveluihin

 Maksuton asiakaspalvelu käytettävissä joka
 arkipäivä puhelimitse ja sähköpostitse

 Tekninen toimintavarmuus ja jatkuva kehitys

Etuovi.comin sopimuspakettien perushinta
sisältää myös KIVI:n perusmaksun.

Etuovi.comin hinnasto 2019 >

eKIVI KÄYTTÄJÄMAKSU
(Etuovi.com -sopimuksen kanssa)

43€ / kk / käyttäjä

PERUSMAKSU
(ilman Etuovi.com -sopimusta)

145€ / kk 
+ käyttäjämaksu jokaisesta
käyttäjästä kuten yllä

KIVI-järjestelmää käyttävät jo tuhannet
tyytyväiset kiinteistönvälittäjät. Valitse sinäkin KIVI.

Lue lisää osoitteesta kivi.etuovi.com
ja pyydä demotunnukset KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmään!

KIVI asiakastuki | kivi@almamedia.fi | 010 665 8020

Lisätietoja myyntipäällikkö Petri Salmelta, gsm 050 438 1001, petri.salmi@almamedia.fi

Etuovi.comin palvelupaketit >



Kiinteistönvälitysjärjestelmä

KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän ominaisuudet
KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmän eKIVI-palveluversio sisältää kaikki toiminnot asiakastietojen ja 
toimeksiantojen hallintaan, kohteiden myyntiin sekä mm. laajan raportointiosion ja vahtipalvelut.
Kaiken tämän lisäksi eKIVI sisältää myös sähköiset työkalut.

ASIAKASHALLINTA eKIVI

TOIMEKSIANNOT

GDPR-asetuksen mukainen henkilötietojen hallinta

Yhteydenottojen hallinta, sähköpostien, tekstiviestien ja PDF-esitteiden lähettäminen

Asiakashistoria ja asiakkaiden luokittelu

Asiakastietojen ylläpito ja hyödyntäminen lomakkeilla

Sähköinen arkistointi (AVIn hyväksymä)

Toimeksiantosopimukset (PDF), selostusliitteet (PDF), kuluseuranta, taloyhtiötiedot

Toimeksiantosopimuksen sähköinen allekirjoitus (myynti ja vuokraus)

Ostotarjoukset (PDF), kauppakirjat (RTF) ja vuokrasopimukset (RTF)

Ostotarjouksen sähköinen allekirjoitus

Varainsiirtoverolaskelmat, laskut ja tilisiirrot (PDF)

Ostotoimeksiantosopimukset (PDF) ja kohteen tiedot

Ostotoimeksiantosopimuksen sähköinen allekirjoitus

Vahdin liittäminen ostotoimeksiantoon

Tarjouskauppa*

Arviolausunnot (PDF) / arviokirjojen arkistointi

KOHTEET

Kohteen tiedot, kuvat, video- ja virtuaaliesittelyt

Myyntiesitteet (PDF) ja ikkunakortit (PDF)

Kohde-esitys (sähköinen ikkunakortti)

Paremmat kuvat*

SIIRROT MARKKINAPAIKOILLE (Huom. edellyttää voimassaolevaa erillistä sopimusta ko. markkinapaikalle)

Etuovi.com, Vuokraovi.com, Oikotie.fi -siirrot sisältyvät hintaan, muut sopimuksen mukaan*

Kohdetietojen siirtäminen omille kotisivuille / Wordpress pluginiin*, REST

Mindworking-esitesiirto*

Netvisor-laskusiirto*

RAPORTOINTI

Päiväkirjat

Myynti-, palkkio-, toimeksiantovarasto- ja hankintaraportit

Raportointitasot: henkilö, yritys, alue, konserni

VAHDIT

Myynti-, palkkio-, toimeksiantovarasto- ja hankintaraportit

Raportointitasot: henkilö, yritys, alue, konserni

DOKUMENTTIPANKKI

Tiedostojen lisääminen toimeksiantojen yhteyteen

Yhteisten mallipohjien ja tiedostojen hallinta

* Erikseen ostettava lisäominaisuus. Kysy lisää myynnistä!
Tekninen tuntityö 120 € + alv /tunti | Koulutustilaisuudet 2-4 tuntia 370 €+alv/tapahtuma | Koulutuswebinaarit 1-2 tuntia 100 €+alv/tapahtuma
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KIVI Asiakastuki, puh 010 665 8020, kivi@almamedia.fi


