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UW PARTNER IN GEBRUIKSVRIENDELIJK 
EN PROFESSIONEEL ENERGIEBEHEER

Energiemissie biedt u alle facetten voor 
professioneel energiebeheer in één 
webbased omgeving om volledig grip
te krijgen op uw energieadministratie, 
energieverbruik en energiekosten. Heeft
uw organisatie meerdere energieaan-
sluitingen waar van tijd tot tijd mutaties
in plaatsvinden? Of wilt u weten waar het
energieverbruik bovengemiddeld is en
ruimte geeft tot mogelijke besparingen? 
Leveren uw investeringen om het ener-
gieverbruik te verlagen het gewenste 
resultaat? Zelfs de meest complexe 
organisaties met meer dan 1.000 energie-
aansluitingen maken wij met ons energie-
monitoringsyteem snel inzichtelijk. 

HET ENERGIEMONITORINGSYSTEEM IS 
MODULAIR OPGEBOUWD: 

Module I Connect ‘Centraal Aansluitingenregister’
Module I ‘Connect’ van ons energiemonitoringsysteem is dé
oplossing voor iedere organisatie die behoefte heeft aan
een complete en ‘up to date’ administratie van al haar
energieaansluitingen. De basis van de module I Connect is 
het Centraal Aansluitingenregister.

In het Centraal Aansluitingenregister worden alle 
belangrijke gegevens van uw energiemeterpopulatie digitaal

geadministreerd en beheerd. Verschillende soorten energie-
meters kunt u hierin opnemen, van elektriciteitsaansluitingen
tot wateraansluitingen. Ook kunt u objecten opnemen met 
verschillende gebruiksfuncties, zoals gebouwen, pompen, 
gemalen, verkeersregelinstallatie, openbare verlichting, etc. 
Voor objecten zonder adres en of postcode hanteren wij de 
GPS coördinaten. Hiermee is iedere aansluiting terug te 
vinden op de landkaart in het energiemonitoringsysteem.

Hoe werkt het Centraal Aansluitingenregister?
Uw huidige registratie van uw aansluitingen kunnen wij 
eenvoudig importeren in het aansluitingenregister binnen 
ons energiemonitoringsysteem. Gegevens van bijvoorbeeld 
meters, objecten of objectgroepen kunnen daarna eenvoudig
online gemuteerd worden. Het aansluitingenregister kan 
benaderd worden door een onbeperkt aantal gebruikers 
binnen uw organisatie, elk met eigen bevoegdheden. Een 
centraal punt binnen de organisatie kan de regie voeren en 
hiermee het interne beleid van de organisatie aanhouden.

Module II Manage ‘Energiemonitoring en energiemanage-
ment’
Wilt u weten hoeveel energie een onderdeel van uw orga-
nisatie verbruikt? Met Module II Manage heeft u volledige
inzage in het energieverbruik binnen uw organisatie. Van het 
verbruik van een onderdeel binnen uw organisatie op een 
bepaald moment tot het totaalverbruik van uw organisatie. 

Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement. 
Het energiemonitoringsysteem van Energiemissie is gebruiksvriendelijk, compleet en volledig webbased (in the cloud).
Al jarenlang is Energiemissie een innovatieve en betrouwbare partner voor bedrijven en overheden. Naast de 
levering van het meest complete energiemonitoringsysteem, staan wij u bij met pragmatische adviezen om het
energieverbruik van uw aansluitingen te beheersen en daadwerkelijk te verlagen.
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U kunt het verbruik ook vergelijken met eerdere perioden of 
aansluitingen onderling met elkaar vergelijken (benchmark). 

In het energiemonitoringsysteem kunt u snel en eenvoudig 
diverse analyses uitvoeren voor één energieaansluiting of 
een groep aansluitingen. Dit kan over het verbruik, de kosten 
of de CO2-uitstoot. Onze analysetool maakt direct inzichtelijk 
waar in uw organisatie en door welke aansluiting er meer 
of minder is verbruikt. Een top 5 stijgers en dalers helpt u 
hierbij. De analysetool is zo opgebouwd dat stapsgewijs 
toegewerkt kan worden naar een complete onderbouwing 
van het energieverbruik inclusief duidelijke grafieken
en tabellen. 

Via de resultaten functionaliteit kunt u totaalverbruiken
analyseren. U heeft direct inzicht in het totaal verbruik
per energiesoort, voorzien van een specificatie van alle
onderliggende aansluitingen. 

Met onze benchmarktool kunt u het energieverbruik
van uw organisatie benchmarken. Dit kan op basis van
organisatie gebonden benchmark eenheden, zoals m2 of
werkplekken. De grafische weergave hierbij is overzichtelijk
en gemakkelijk te interpreteren. 

In het dashboard kunt u, over een willekeurige periode,
grafische ‘energiemeters’ laten zien die bijvoorbeeld een

procentuele stijging of daling aantonen. Daarnaast toont
het dashboard standaard grafische vergelijkingen. Deze
maken de verdeling van het energieverbruik naar afdeling,
energiesoort en object inzichtelijk.

Advies en ondersteuning voor duurzaam energiebeheer
Hebt u als relatie van Energiemissie behoefte aan 
ondersteuning op het gebied van energiebeheer en energie-
management na de implementatie van ons energiemonito-
ringsysteem? Wij ondersteunen u graag. Wij gaan u niet 
vermoeien met wat we kunnen doen, maar vullen graag
uw behoeften in. 

www.energiemissie.be
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