
Digital adgang 

Vi opsamler alle jeres 

forbrugsdata på el, vand 

og varme på timebasis.

Med KeepFocus som samarbejdspartner 

sørger vi for professionel dataopsamling, 

aflæsning, beregning og opsætning af 

jeres fordelingsregnskaber.

For både boligadministrator og beboer er det afgørende, at 

fordelingsregnskabet er baseret på præcise og validerede 

forbrugsdata. 

Samtidig sikrer KeepFocus at regnskabet overholder gæld- 

ende lovgivning for hvordan man korrekt fordeler ejendom-

mens udgifter til beboerne for de enkelte forbrugsarter.

Korrekte fordelingsregnskaber, 
der overholder lovkravene

keepfocus.dk

KeepFocus 
fordelingsregnskaber

Præcise validerede data



Opdag uregelmæssigheder med det samme

Vores platform App.KeepFocus giver jer mulighed for at 

opsætte alarmer, på eksempelvis unormalt højt vandfor-

brug. Hermed minimeres risikoen for omfattende skader 

betragteligt. En lækage eller f.eks. et løbende toilet kan få 

stor indflydelse på resultatet af fordelingsregnskaber.  

Minimer arbejdet med fordelingsregnskaber

Ved at lade os sørge for fordelingsregnskaberne, fritages I 

for det administrative arbejde og kan bruge jeres ressour-

cer endnu mere effektivt. Vi supporterer gerne med doku-

mentation til administrator i forbindelse med til beboer- 

spørgsmål og lignende. Herudover er vores serviceaftale 

fleksibel og der kan sammensættes en løsning, der passer 

præcis til jeres ønsker.

Hvilke behov har I?

Vores professionelle rådgivere er altid parate til at svare 

på spørgsmål. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af 

jeres muligheder og behov – og kommer naturligvis også 

gerne på besøg hos jer.

Visualiseret forbrug 
på brugervenlig 
platform

Energivisualisering

Digital adgang 

Beboerapp’en EnergyHome giver 

fuldt overblik over personligt 

energiforbrug.

Vi har solid erfaring med indhentning af forbrugsdata på 

timebasis, hvilket giver både boligadministrator og lejer et 

præcist billede af forbruget i løbet af hvert enkelt døgn. Bolig- 

administrator får med softwareplatformen App. KeepFocus 

det fulde overblik over samtlige målere – herunder hoved-

målere i teknikrum. Beboer-app’en EnergyHome gør det 

enkelt for beboerne nøje at følge deres individuelle forbrug. 

Dette gælder ikke kun den lovpligtige varmeoplysning, men 

også el, vand, temperatur og fugt. 

EU har med Energieffektivitetsdirektivet (EED) lagt 

rammerne for klimaindsatsen på boligområdet.

Den danske Energioplysingsbekendtgørelse omfatter 

en række krav til fordelingsregnskabets indhold.  

KeepFocus’ overholder naturligvis alle gældende 

lovkrav. 
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Prøv en demo
Download først EnergyHome 

app’en fra AppStore eller Google-

Play. Herefter scannes  

QR koden.


