FullService
sikrer bedre

OVERBLIK
over forbruget

MinEnergi er kernen i EnergiDatas arbejde med energieffektive bygninger. Men det kræver indsigt at opnå
maksimal værdi af data i MinEnergi. Selv det bedste
energistyringsværktøj er først værdifuldt, når det
anvendes optimalt.
Med et abonnement på FullService sikrer EnergiData,
at data fra MinEnergi bliver omsat til værdifuld viden.
Maksimal udnyttelse af energiforbruget, tilsat kompetent
rådgivning og sparring fra vores egne energicontrollere,
giver tilsammen mindre spild og bedre videndeling.
Økonomiske besparelser
FullService giver god mening for jeres økonomi.
Besparelserne bliver tydelige og ses på bundlinjen.
Enten om det gælder konkrete besparelser nu og her,
eller sikrer at det lave forbrug fortsætter fremadrettet.
Brug energien på det I er gode til
Vi ved godt, at det kræver tid og ressourcer at vedligeholde, opdatere og kontrollere energiforbruget i
MinEnergi. Med FullService varetager EnergiData alle
funktioner i MinEnergi. Vi har overblikket over jeres
energiforbrug og kigger samtidig på udviklingen og
tendenser. Det giver potentiale for optimal udnyttelse
af energien – det kalder vi for FullService.
Næste skridt mod FullService
Kontakt os på salg@energidata.dk eller + 45 4614 1460 for
at høre mere om gevinsten ved FullService.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Dette er inkluderet i FullService:
 Løbende validering af data i MinEnergi
af energicontroller. Dette gælder også
tilretning af forbrugsdata.
 Månedlig kontrol for afvigelser i
forbruget, så tendenser til et stigende
forbrug opdages i tide.
 Kontrol af negativt og manglende
forbrug, dårlig afkøling på fjernvarme,
tællervendinger og fejl på målerskifte.
 Daglig support pr. mail og telefon af
vores eget supportteam.
 Opsætning og løbende tilretning af
timealarmer på fjernaflæste målere.

 Vejledning og rådgivning om
brugen af MinEnergi. Blandt andet
til oprettelse af grønne regnskaber.
 Opfølgning på manglende indtastning
og vedligeholdelse af brugerdata.
 Oprettelse og vedligeholdelse af
energibudgetter og månedlig
opfølgning på budgetafvigelser.
Ved mere end 150 målepunkter
Kvartalsvise statusmøder med egen
energirådgiver, hvor sparring om
forbruget, tendenser, driftsforhold
og potentielle energibesparelser
bliver gennemgået.*
* Ved under 150 målepunkter kan denne service tilkøbes
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