
Har I en grøn dagsorden I gerne vil synlig-

gøre? Med EnergyDashboard  profilerer 

I jer som en energibevidst og bæredygtig 

organisation.  

EnergyDahboard er en ny og attraktiv måde at synliggøre 

jeres energiforbrug såvel udadtil som indadtil. Det kan 

installeres på infoskærme i receptioner, kontorer, fælles-

områder, samt offentlige bygninger m.fl. 

Det kan også integreres som en del af jeres intranet, så 

medarbejderne dagligt kan følge med i energiforbruget. 

Dette skaber gennemsigtighed og motivation til at bidrage 

til jeres fælles målsætning om effektiv brug af ressourcer.

Dashboardet er også et stærkt værktøj til at vise kunder, 

besøgende og samarbejdspartnere jeres nuværende ener-

giforbrug og udvikling, samt målsætning for fremtiden.    
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 Sæt fokus på jeres grønne profil 

Visualisering af energiforbrug på skærm

Grøn profil 

Synliggør hvordan I 

bidrager til et bedre 

klima.



Effektiv og løbende dataindhentning  

De indkomne data fra alle jeres ønskede målepunkter uan-

set forbrugsart, bliver løbende visualiseret på jeres skærme. 

De kan formidles i skemaer og diagrammer, som I har fuld 

frihed til at sammensætte. Således får I præsenteret jeres 

budskab på den måde der giver størst værdi. Gennem 

KeepFocus kan I også ændre i jeres visualisering og data-

indhentning, når I har behov for det.

På Dashboarded kan I bl.a. vise: 

-   Forbruget af el, vand, varme, CO2 eller køling.

-   Forbruget vist i time-, dags-, uge- eller årsværdier.

-  Jeres CO2-aftryk sammenlignet med året før.

-  Den andel af jeres elforbrug, som kommer fra solceller.

- Tendenser sammenlignet med tidligere perioder.

Hvad kan I opnå med EnergyDashboard?

Internt skaber I et øget fællesskab og motivation ift. 

fokus på virksomhedens eller organisationens energifor-

brug. 

Eksternt er EnergyDashboard med til at profilere jer som 

ansvarlig og miljøbevidst. Ud over at synliggøre jeres 

grønne profil, hjælper Dashboarded også til at imøde-

komme evt. krav fra samarbejdspartere og myndigheder.  

Kontakt os og høre nærmere om jeres muligheder. Vi giver 

gerne en gratis demonstration hos jer eller online. 

Sådan fungerer
Energy
Dashboard

Fleksibelt og visuelt

Fleksibelt design 

I bestemmer selv designet 

og sammensætning af data - 

her vandforbrug og CO2.  

Differentieret visning 

På dette dashboard vises fire 

forskellige visninger på 

elforbrug.

Vores Dashboard-løsning er et informationsstyrings-

værktøj, som indhenter, analyserer og visualserer KPI’er, 

målinger og nøgletal. 

Dashboard er designet til at analysere og sammenholde 

mange datakilder på én platform, hvilket gør det muligt 

for jer at overvåge alle jeres data fra et samlet system. 

Den grønne agenda

I indsatsen for at nå klimamålene har EU med Ener-

gieffektivitetsdirektivet (EED) siden 2015 pålagt 

store virksomheder et lovpligtigt energisyn hvert 

fjerde år.  Dette er med henblik på at give virksom-

hederne et overblik over deres energiforbrug og 

besparelsespotentiale. 

For alle organisationer gælder det at synlighed af 

energiforbruget - uanset om man er omfattet af 

energitilsynet eller ej - giver en bedre forudsæt-

ning for, at den grønne omstilling bliver en succes i 

fremtiden. 
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