JERES GENVEJ TIL EFFEKTIV ENERGIOPTIMERING

Energistyring

Timeværdier

Frit valg

Afgiftsrefusion



KeepFocus A/S
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg
70 20 19 99

AVANCERET TEKNOLOGI PÅ EN BRUGERVENLIG PLATFORM
Lad os gøre jeres energistyring så nem og problemfri som mulig.
I får online adgang til al jeres data samlet ét sted, og det giver jer
mulighed for hurtigt at danne jer et overblik over alle de forskellige
bygningers energiforbrug fordelt på både hovedmålere og bimålere.

Jeres data opsamles og integreres automatisk i vores system, hvor
den bliver tilgængelig for jer på en brugervenlig og visuel måde, som
er designet specifikt til at effektivisere jeres energioptimering.
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Fra KeepFocus’ server sendes
data videre til processering på
de forskellige platforme

Den indhentede data integreres i de forskellige programmer, hvor den formidles
på en visuel og brugervenlig måde

Energistyring og energioptimering
Med vores energistyringsværktøj App.KeepFocus får I et moderne og brugervenligt værktøj, som er udviklet til at give et hurtigt overblik over store mængder af data.
Programmets visuelle brugergrænseflade gør det nemt at gennemskue
energiforbruget og identificere jeres besparelsespotientiale, og med adgang til
en række forskellige analyseværktøjer og en fleksibel alarmopsætning, bliver
det muligt at opdage og lokalisere spild og overforbrug.

Timeværdier og dokumentation for jeres afgiftsrefusion
Fordi vi indsamler data på timebasis, er I sikret valideret data til de grønne
regnskaber samt en pålidelig og detaljeret dokumentation for jeres afgiftsrefusion.
I får et godt udgangspunkt for hurtigt at gennemskue, hvor der kan findes besparelser, og fordi jeres data indsamles, integreres og formidles automatisk,
skal I ikke bruge jeres tid på andet end det, der er væsentligt. For de målere,
der skal aflæses manuelt, har systemet en brugervenlig aflæsningsfunktion.

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER OG BEDRE FORHANDLINGSVILKÅR
Frit valg
Vælg selv jeres leverandør(er) og undgå lange bindingsperioder.
OMS (Open Metering System) er EU’s målerstandard for åben kommunikation og digital infrastruktur. Fordi OMS-målere er åbne for aflæsning af alle,
har en servicepartner ikke længere monopol på at være eneleverandør, og
KeepFocus kan derfor tilbyde indkøb af komponenter, installation, dataopsamling, dataformidling, overvågning og service til en konkurrencedygtig
pris og under bedre forhandlingsvilkår.

Grønne regnskaber og CSR



Bag den brugervenlige grænseflade gemmer sig en avanceret og gennemtestet software, som er udviklet til at visualisere energiforbruget i detaljer og
synliggøre overforbrug og optimeringspotentiale.
Uanset om det er økonomiske besparelser eller lovmæssige krav til til CSRog miljørapportering, som er drivkraften for jer, får I med vores platform et
fleksibelt værktøj, som er nemt at arbejde med, og som tilpasses efter jeres
ønsker og krav.

Det er mennesker, der gør en forskel - ikke systemer
Vi stiller en række tekniske løsninger til jeres rådighed, som vil hjælpe jer godt på vej til at opnå mærkbare energibesparelser. Hvis I
derudover trækker jeres menneskelige ressourcer med i regnestykket, kan I sætte turbo på jeres energioptimering.
Ved at hjælpe de gode vaner på vej med en skærpet bevidsthed omkring energiforbruget i dagligdagen, bliver mennesker til effektive
energiambassadører, som skubber jeres besparelsespotentiale i den rigtige retning.
Undersøgelser viser, at danskerne er blevet gode til at spare på energien i hjemmet, men at det kniber med at få de gode vaner med
på arbejde. Med den data, I kan trække ud af app.KeepFocus, får I en række værktøjer, som kan hjælpe jer med at sætte spild, klima
og miljø på dagsordenen og udnytte jeres medarbejderes, gæsters og samarbejdspartneres viden og vilje til at gå fra holdning til
handling.
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Energistyring
Online timeværdier
Dokumentation til energiregnskabet
Avanceret alarmopsætning

DASH
DASHBOARDS






Motivationsværktøj
Visualisering af data
Visualisering af effekt
Tips til besparelser

KUNDETILPASSES

App.KeepFocus er vores energistyringsværktøj, som giver
jer adgang til jeres forbrugsdata med online timeværdier fra
samtlige målere.

KeepFocus DAHSBOARDS får mennesker til at ændre adfærd ved at formidle energiforbrug på en måde, der skaber
nysgerrighed og engagement.

Med App.KeepFocus får I et samlet og detaljeret overblik over
jeres energiforbrug fordelt på alle jeres målerpunkter, og programmets avancerede alarmopsætning giver mulighed for at
opdage afvigelser i forbruget og agere hurtigt, hvis der er
tegn på spild.

KeepFocus DASHBOARDS er en moderne dsahboardløsning til displays eller infotavler i skoler, receptioner, kantiner
eller på intranettet.

Med systemets fleksible brugeropsætning kan I tildele forskellige rettigheder til forskellige brugertyper, så kun superadministratorer har redigeringsrettigheder, mens begrænsede brugere kan se den data, der er gjort tilgængelig for dem.

Programmet anvender avancerede algoritmer til at analysere
energidata på en måde, som skærper vores bevidsthed og
appellerer til adfærdsændringer.
Mulighederne er mange, og den fleksible modulopbygning giver jer mulighed for selv at indstille brugerfladen til forskellige
formål og målgrupper.

MERE END 25 ÅRS ERFARING MED ENERGIVISUALISERING
Denne måneds varmeforbrug i kr.

A conto Tip: Vask ved lav temperatur
310 kr.

Alarm: højt elforbrug!
cirka 130 kr.
Faste

Afgifter

Med KeepFocus som jeres energipartner får I:

KeepFocus A/S er en dansk udviklingsvirksomhed, som siden 1993
har udviklet visuelle og brugervenlige værktøjer til energistyring samt
validering og visualisering af energiforbruget i boliger, virksomheder, institutioner og kommuner med det ene overordnede formål at begrænse
ressourcespild.
Pionérånd og kreative ideer
Hele KeepFocus’ historie er præget af pionérånd, innovation og fornyelse. Med en software, som omsætter energidata til visuel grafik, satte
KeepFocus energiforbrug på dagsordenen, før det overhovedet blev
moderne at tænke på energibesparelser.
Et stærkt bagland
I 2016 blev KeepFocus en del af den tyske koncern Noventic og fik
ved samme lejlighed to nye stærke søsterselskaber, Qundis og KALO.
Qundis er en af Europas førende leverandører af målere, og KALO er
Tysklands førende leverandør af fordelingsregnskaber.
KeepFocus, Qundis og KALO arbejder nu under samme paraply, og
det giver os en lang række fordele, som kommer vores kunder til gode i
form af større fleksibilitet, mere smidighed, bedre priser og international
vidensdeling.

99

En gennemtestet og fleksibel
brugergrænseflade.

99

Fjernaflæsningsmålere, sensorer og kommunikationsudstyr
(gateways) til markedets laveste
priser.

99

Ubegrænset adgang for alle
godkendte brugere (personale,
konsulenter, samarbejdspartnere m.v.) fra alle platforme og
lokaliteter.

99

100% data back-up.

99

Indbygget kvalitativ datavalidering.

99

Højeste datasikkerhed med
A+ rating.

99

Installationsbesparelser med
trådløs M-bus opkobling af
målere og sensorer.

99

Et team af meget kompetente
tekniske servicemedarbejdere.

