
Med vores beboerværktøjer KeepFocus 

Cards og EnergyHome får jeres beboere 

personlig energiinformation time for time. 

Dette skaber interesse og engagement for 

at bruge energi med omtanke og spare på 

forbrugsregningen.  

KeepFocus Cards fungerer som en browserapplikation, der 

tilgås fra boligforeningens hjemmeside.

EnergyHome downloades som en app direkte på telefonen 

via AppStore eller GooglePlay.  

Beboerne får udover den lovpligtige oplysning om varmefor-

brug også oplysninger om el, vand og andre forbrugsarter. De 

vises også i forskellige kontekster, som giver beboeren et godt 

sammenligningsgrundlag. Med app’en bliver det eksempelvis 

også tydeligt, hvilke apparater, der bruger meget strøm, og 

hvor meget vand et løbende toilet eller en dryppende vand- 

hane bruger i løbet af en dag. 
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Personlig energivisualisering 

Energibesparelser og nye vaner

Prøv en demo
Download først EnergyHome 

app’en fra AppStore eller Google-

Play. Herefter scannes  

QR koden.



Fuldt overblik og kontrol over personligt forbrug 

Ved at tilbyde jeres beboere en personlig visualiserings-app, 

giver I dem en attraktiv service med overblik og grøn hand-

lekraft.  I vores løsninger bliver beboerens energiforbrug 

målt og opdateret time for time – døgnet rundt. Forbruget 

vises i overskuelig søjleform og det er muligt at sammen-

ligne sit forbrug med tidligere forbrugsperioder på dags-, 

uge-, måneds- eller årsniveau. Man får også adgang til at 

se sine tilgængelige målere med detaljer om målerstand og 

aflæsningstidspunkt. I løsningerne er desuden integreret et 

sammenligningsmodul til andre anonymiserede beboeres 

forbrug. Herved får man en ekstra vinkel på sit eget for-

brugsniveau. 

Få indsigt til at leve mere bæredygtigt

Ud over at være utrolig brugervenligt er KeepFocus Cards 

og EnergyHome app’en et levende og dynamisk univers. 

Integrationen af flere elementer sørger for at fastholde 

interessen og tilføje ekstra dimensioner til brugerens fokus 

på energiforbrug og klimabevidsthed. Efterhånden som 

beboeren får flere data ind på sin profil, sendes eksempel-

vis løbende nye sparetips og fakta om energiforbruget. 

Forhåndsviden om sit fordelingsregnskab

Ud fra præcis de viste validerede data i deres program, 

dannes det personlige fordelingsregnskab. Derved har den 

enkelte et nuanceret billede af sit forbrug og hvad man 

samlet set kan forvente. 

Sådan fungerer
Cards og
EnergyHome

Enkel og brugervenlig

Brugervenlig app 

EnergyHome er utrolig  

enkel at bruge og let  

komme igang med.  

Sammenligning af forbrug

På begge platforme får beboeren 

vist alle forbrugsarter og kan 

sammenligne sit forbrug med  

andres niveau. 

Først og fremmest er brugerfladen på såvel KeepFocus 

Cards som EnergyHome enkel og let at overskue. Dette er 

afgørende for at beboerne kommer godt i gang og fast-

holder interessen. Løsningerne er et brugervenligt værktøj 

til både at spare på forbrugsregningen, men også til at 

reducere sit klimaaftryk og leve mere bæredygtigt. Både 

KeepFocus Cards og EnergyHome bruger de samme data, 

som også danner grundlaget for fordelingsregnskabet.

Den grønne agenda

Vi skal nå vores klimamål, og EU har med Energi- 

effektivitetsdirektivet (EED) sat rammerne for ind-

satsen på boligområdet.

Fra den 1. januar 2022 er det blevet lovpligtigt, at 

beboere med fjernaflæste målere bliver oplyst om 

deres individuelle varmeforbrug på månedsbasis. 

KeepFocus Cards og EnergyHome overholder natur-

ligvis alle lovkrav.

Vores professionelle rådgivere er altid parate til at 

svare på spørgsmål. 
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