ALL WE
NEED IS
LESS

EG EnerKey – paras valinta
taloudelle ja ympäristölle
EG EnerKey on digitaalisen energianhallinnan ja vastuullisuuden
kokonaisratkaisu, joka tekoälyn avulla tarjoaa johdon päätöksenteon
tueksi ajantasaista tietoa kannattavista ja hiilijalanjälkeä pienentävistä
energiainvestoinneista.

EG EnerKey kerää automaattisesti kaikki reaaliaikaiset
kulutus- ja päästötiedot suoraan esimerkiksi energiayhtiöiltä,
energiantoimittajilta, mittareilta ja antureilta ja dokumentoi
samalla rakennuskantasi energiansäästömahdollisuudet.
Kulutustietoja analysoidaan jatkuvasti ainutlaatuisen EG Ines-tekoälyominaisuuden
avulla, joten tiedät, millä energiatehokkuustoimenpiteillä saavutetaan suurin hyöty.
Kaikki oleelliset energiankulutus- ja päästötiedot, raportit ja analyysit on koottu
yhteen paikkaan, jossa voit seurata ja optimoida kulutustasi reaaliajassa ja todentaa
energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutukset.

EG EnerKey ydin
RAPORTOINTI

POIKKEAMAT

ANALYYSIT

ENERGIAJOHTAMINEN

DOKUMENTAATIO

VASTUULLISUUTTA JA SÄÄSTÖÄ
Raportointi

Analyysit

• Yli 90 suuretta

• Energiatehokkuus
• Investoinnit

Poikkeamat

• Säästöpotentiaalit

Dokumentointi
• Käsikirjat

• Automaattiset hälytykset

Energiajohtaminen

• Raportit

• Kommentit

• Energiatehokkuustoimenpiteet

• Energiakatselmukset

• Pitkän tähtäimen suunnittelu

Ydintoimintojen lisäksi EG EnerKey mahdollistaa
integraatiot muihin järjestelmiin
DataAPI:n, SSO:n, sähköisten laskujen ja suorien tiedonsiirtojen kaltaisten työkalujen avulla EG EnerKey integroituu myös yli 80 muuhun
järjestelmään, kuten energiayhtiöiden omiin järjestelmiin, automaattisiin mittareihin ja antureihin, toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmiin.
Uusia integraatioita ja rajapintoja kehitetään tarpeen mukaan.

[EG ENERKEY]

Vastuullisuus:

ALL WE NEED IS LESS
EG EnerKey on vastuullisuusraportoinnin ja energianhallinnan
palvelu, joka tekoälyn avulla löytää päästöjen ja energian
säästöpotentiaalit.
EG EnerKeyn tuottamiin kulutustietoihin pohjautuvat energiatehokkuustoimenpiteet mahdollistavat jopa 30 prosentin kustannussäästöt.
EG EnerKeyn avulla voit myös seurata aiempien energiatehokkuus
toimenpiteiden vaikutusta.
Energiajohtamisen työkalut, päästöraportointi, automaattiset kulutushälytykset ja kustannusraportointi ovat kaikki saatavilla EG EnerKeyn kautta.
EG EnerKey on suunniteltu asiakkaidemme tarpeiden mukaan parantamaan
energiatehokkuutta ja pienentämään liiketoiminnan ympäristövaikutuksia.
Ratkaisu on ISO 50001- ja ISO14001-sertifioitu ja se tukee GRI-standardin
mukaista raportointia.

Asiakkaamme kertovat:
Hyvinkään kaupunki:
On hyödyllistä, että toimenpiteiden
raportointi ja kulutusseuranta ovat
samassa palvelussa
Kun on vuosittaisen energiatehokkuusraportoinnin aika,
kaikki on valmiina automaattisen kulutusseurannan ja
toimenpiteiden osalta. On erittäin hyödyllistä, että toimenpiteiden raportointi ja kulutusseuranta ovat samassa palvelussa, koska kulutukseen vaikuttavat toimenpiteet näkyvät
kulutusseurannan puolella.

Kemin kaupunki:
Energiatehokkuuden
edelläkävijä
Selkeät tavoitteet, huolellinen suunnittelu ja
kulutuksen aktiivinen seuranta on tuonut ryhtiä
tekemiseen. Nyt tiedämme, miten otamme
energianäkökulman huomioon kaikessa
toiminnassamme ja panostamme oikeisiin
asioihin.
Mika Grönvall, tekninen johtaja, Kemi

Pasi Nevalainen, energiainsinööri, Hyvinkää

Riihimäen kaupunki:
EG Inesin avulla lähes
9 000 € vuosittaiset
säästöt
EG EnerKeyn uuden älykkyysominaisuuden EG Inesin avulla pystyimme optimoimaan kiinteistöjemme ilmanvaihdon
käyntiaikoja. Pelkästään käyntiaikojen
optimoimisella saavutimme noin 9 000
euron vuotuiset säästöt.
Eero Takala, LVI-asiantuntija, Riihimäki

Kokkolan kaupunki: Yhteistyö EG
EnerKeyn kanssa on toiminut hyvin
EG EnerKey -alusta on kattava: Saan monia erilaisia raportteja,
joita voin hyödyntää omassa työssäni energiankulutukseen ja
-hallintaan liittyvän viestinnän ja raportoinnin parissa.
Klaus Kangas, kaupunkitoimitilojen isännöitsijä, Kokkola

MISSIOMME

– ARVOSI

VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

100 % TIETOON
PERUSTUVAA
VASTUULLISUUTTA

PIENEMPI
ENERGIANKULUTUS

VÄHEMMÄN LUONNONVAROJEN KULUTUSTA

ENEMMÄN
TUOTTAVUUTTA JA
VAIKUTUSTA

Lotte Jensen
Senior Sales Executive
lotje@eg.dk
+45 3035 0840
www.eg.dk

