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DEPOT-palvelut
säilytä - arkistoi - turvaa
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ARKISTOINTI- JA SÄILYTYSPALVELUT
Tarjoamme arkistointi- ja säilytyspalveluja korkean turvatason kalliosuojatilassa Vaajakosken
Kanavuoressa. Aikaisemmin Puolustusvoimien käytössä olleet turvaluokitellut tilat soveltuvat
erinomaisesti erilaisiin säilytys- ja päätearkistointitarpeisiin sekä sähköisen tietoaineiston
arkistointiin. Palvelukokonaisuus voi sisältää myös monipuolisia dokumentin hallintaan ja niiden
tuhoamiseen sekä logistiikkaan liittyviä lisäpalveluja.
Tuote-/hintaesimerkkejä:
Mappien hyllysäilytys

alk. 0,19€/mappi/kuukausi

Arkistokaappi
•
erikseen lukittava
•
sisämitat (L)750x(S)400x(K)1900mm
•
hyllyvälit säädettävissä
•
esim. mapeille tai muulle toimistomateriaalille

alk. 39€/kuukausi

Palosuojattu KASO FC -arkistokaappi
•
4 erillistä keskuslukittavaa vetolaatikostoa
•
yhden säilytystilan mitat (L)385x(S)505x(K)254mm
•
paloturvaluokka 60 Paper (NT FIRE 017)
•
esim. A4-riippukansioille tai datalevykkeille

alk. 63€/kuukausi
(vuosisopimushinta alk. 695€)

Palosuojatut KASO FC -arkistolaatikot
•
kuten edellä, yksittäiset vetolaatikot

alk. 18€/kuukausi
(vuosisopimushinta alk. 195€)

Oma lukittava säilytystila
•
ei sisällä hyllyjärjestelmiä
•
pääsy tilaan vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä

alk. 7 eur m2/kuukausi

Lavapaikat
•
FIN- ja EUR-lavoille
•
suurelle materiaalimäärälle
•
myös rullakko- tai konttisäilytysmahdollisuus
•
max lattiakuorma 2000 kg/m2, turvakerroin 1,6

alk. 10€/kuukausi

Arkistotyöskentely
•
aineiston sisäänkirjaus
•
aineiston etsiminen ja kokoaminen asiakkaalle
•
muut säilytettävän materiaalin hoitoon liittyvät tehtävät

alk. 25€/tunti
(vähimmäisveloitus 1/2h)

Materiaalin tuhoaminen
•
paperin, arkistojen tai tiedostojen tuhous
arkistolain (831/1994 § 13) mukaisesti
•
käytetään DIN 32757-standardin mukaista laitteistoa

paperimateriaali alk. 0,75€/kg
(vähimmäisveloitus 5kg)

Turvallisuusalan säilytystuotteet
•
kotimaisten KASO paloturva- ja kassakaappien
myynti, vuokraus, asennus sekä huolto
•
turvakartoitukset konttoriin ja kotiin (yritys/työntekijät)
Kuljetus- ja logistiikkapalvelut1
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tarjouspyynnön mukaan

tarjouspyynnön mukaan

Kuljetus- ja logistiikkapalvelut voidaan asiakkaan toiveiden mukaan toteuttaa yhteistyössä eri kuljetusyhtiöiden
ja arvokuljetuksiin erikoistuvien yritysten kanssa kuten; Vähälä, Kiitolinja, Matkahuolto, G4S, Loomis jne.
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Yleistä Depot-palveluista ja säilytystiloista:

Käytössämme olevissa entisissä Puolustusvoimien Suojeluvarikon tiloissa on eri
tilakokonaisuuksia alkaen muutaman neliön varastohuoneesta aina tuhansien
neliöiden muunneltaviin tilakokonaisuuksiin. Murtosuojatut ja paloturvalliset tilat
on louhittu peruskallioon ja ne on varustettu nykyaikaisella kiinteistötekniikalla.
Kaikki tilat ovat automaattisen paloilmoitinjärjestelmän piirissä ja osa
säilytystiloista voidaan liittää erittäin tarkan vakioilmastointijärjestelmän piiriin.
Tämän lisäksi tiloissa on nykyaikaista turvallisuustekniikkaa kuten;
kulunvalvonta, etäkatseltava tallentava kameravalvonta ja
rikosilmoitinjärjestelmä sekä hälytyskeskusvartiointi. Tilat on suunniteltu
rakenteiden ja datayhteyksien puolesta myös arkaluontoisen materiaalin sekä
korkean turvaluokituksen vaativiin 24/7 toimintoihin.
Tärkeimpiä kilpailuvalttejamme:
Sijainti - Vaajakosken toimitilamme sijaitsevat loistavien liikenneyhteyksien

varrella, neljän päätien varressa. Kanavuoren alueelle on rakenteilla Vähälä
Oy:n toimesta myös Suomen suurin logistiikkakeskus vuoden 2009 aikana.
Tämä helpottaa entisestään materiaalien siirtoja sekä kuljetuksia.
Kuljetukset - Me hoidamme tarvittaessa kaikki järjestelyt helposti ovelta ovelle
palveluna luotettavien yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Dokumentinhallinta - Säilytämme ja tarvittaessa toimitamme tietoja asiakkaalle
joko paperiversiona tai sähköisesti. Asiakas voi myös sopimuksen mukaan tulla
tiloihimme tarkastelemaan ja työstämään säilytyssopimuksen alaisia aineistoja.
Tarjoamme käyttöönne myös viihtyisät toimisto- kokous- ja neuvottelutilat
täydellisellä AV-varustuksella sekä tietoliikenneyhteyksillä.
Mappien tunnistus - Kun mapeissa on sisältötunnisteet niin voimme tarvittaessa
syöttää tiedot sähköiseen muotoon ja indeksoida materiaalin asiakkaan
toiveiden mukaan. Näin tärkeiden tietojen etsiminen on helppoa ja nopeaa
Tuhoamispalvelut - Me hoidamme tuohoamisvuorossa olevien aineistojen
hävittämisen automaattisesti ja tietoturvallisesti. Saat tuhotusta
arkistomateriaalista tarvittaessa myös erillisen virallisen todistuksen itsellesi tai
asiakkaallesi.
Arkaluontoiset materiaalit - Meiltä järjestyy tilat ja löytyy kaapit kaikenlaiseen
turvalliseen säilyttämiseen. Erillisiin kamera- ja kulunvalvottuihin turvatiloihin
sekä kaapistoihin on pääsy vain asiakkaalla!
Ammattitaitoinen ja henkilökohtainen palvelu - Jätä kaikki arkistointi- ja
säilytyshuolesi meille niin voit keskittyä liiketoimintasi kannalta olennaiseen.

Hoidamme niin pienet kuin suuretkin palvelukokonaisuudet
- Vuoren Varmasti - avaimet käteen periaatteella.
Toivomme tarjouksemme miellyttävän teitä ja soveltuvan tarpeisiinne niin, että
voimme keskustella yhteistyömahdollisuuksista hieman tarkemmin. Tällä välin
vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne säilytyspalveluihimme ja
turvallisuusalan tuotteisiimme liittyen.

Ystävällisin terveisin,
DEPOT-palvelut
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