Inzicht in uw energieverbruik
Het SBBU Energie-Portaal is een gebruiksvriendelijke tool om inzicht te
krijgen in het energieverbruik en de energiekosten. Uw energiedata wordt
verzameld en op overzichtelijke wijze teruggekoppeld.

In één oogopslag op de hoogte
Op het dashboard ziet u in één oogopslag wat het verbruik is ten opzichte
van de doelstelling, hoe u het doet ten opzichte van vergelijkbare
bedrijven en wat het verschil is ten opzichte van uw budget.

De juiste feedback
Doelstellingen worden op realistische wijze berekend, o.a. door gebruik
van de actuele meteo-gegevens van weerstations in de buurt en de
openingstijden van de locatie.

Kostenmodule
De energiekosten worden nauwkeurig berekend op basis van het
werkelijke verbruik, maar ook door een prognose te doen naar de
volgende jaarafrekening of einde van de budgetperiode. Handige
overzichten geven inzicht of de contractwaarde van de aansluitingen past
bij de situatie. Alle gereguleerde tarieven (netbeheer en energiebelasting)
staan standaard in het portaal.

Excel-koppeling
Het Energie-Portaal beschikt over diverse rapportagemogelijkheden. Om
gegevens verder te kunnen analyseren of maatwerkrapporten te kunnen
maken, kunnen uw gegevens naar eigen inzicht in Excel worden verwerkt.
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Project
‘De Slimme Meter’
Uden is de eerste gemeente in Nederland, waar de bedrijventerreinen als
een collectief initiatief aan de slag gaan met Slimme Meters.

Het is u vast niet ontgaan dat de energiemarkt
zich in een hectische tijd bevindt. Naast hectiek
brengt dit ook een uitdaging met zich mee. De
uitdaging om op zoek te gaan naar oplossingen
en nieuwe kansen te creëren. Daarom is de
SBBU samen met de gemeente Uden een uniek
project gestart. Ons doel: de Udense
bedrijventerreinen duurzamer maken.
Speerpunten daarbij zijn het terugdringen van
zowel het afval als ook het energieverbruik. En
daar gaan wij u bij helpen!
Wij bieden u als deelnemer van de SBBU, in samenwerking met Enexis, de
Slimme Meter aan. Enexis past haar landelijke planning aan, zodat bij alle
Udense bedrijven op de bedrijventerreinen vanaf eind juli 2016 via de
SBBU gratis een slimme meter geïnstalleerd kan worden. De Slimme Meter
maakt uw energieverbruik inzichtelijk, waardoor u grip krijgt op de
energiekosten. Met de Slimme Meter kunnen we dus samen het
energieverbruik van het Udense bedrijventerrein terugdringen! Zo
besparen we een hoop geld.

Uw voordelen van het project ‘De Slimme Meter’
-

-

Grip op uw energieverbruik en dus op de energiekosten, voor zowel
klein- als grootverbruikers.
U ziet meteen of het energieverbruik in lijn is met het termijnbedrag
dat u betaalt.
De Slimme Meters worden aan een, speciaal voor het bedrijfsleven
ontwikkeld, ‘SBBU Energie-Portaal’ gekoppeld. Hier vindt u uw actuele
energieverbruik 24/7 terug.
U voert doelstellingen in en controleert of deze overeenkomen met
het energieverbruik.

-

-

U ontvangt duidelijke rapportages en alerts als uw verbruik uw
doelstellingen overschrijdt.
Geen verrassingen meer bij uw jaarlijkse eindafrekening, want u vindt
de afwijking ten opzichte van het geschatte jaartotaal gedurende het
jaar terug in het kostenoverzicht.
U kunt bedrijfsonderdelen benchmarken op basis van verschillende
parameters.

Exclusief en eenmalig aanbod, een uniek project!
Alle deelnemers van de SBBU krijgen en gebruiken kosteloos de Slimme
Meter.
- Vanaf 25 juli worden de Slimme Meters geïnstalleerd door Enexis.
- U wordt op alle mogelijke manieren ontzorgt in het plaatsingsproces.
- Ook het gebruik van het SBBU Energie-Portaal is voor u gratis.
- De SBBU ontzorgt u bij het invoeren van alle data.
- De Werkgroep Energie gaat mede op basis van de collectieve
gegevens uit het SBBU Energie-Portaal op zoek naar
besparingsprojecten. De resultaten worden
met u gedeeld. Het uiteindelijke doel: samen
energie en daarmee kosten besparen!
Eén ding is zeker: op het gebied van
energiebeheer zijn wij met een prachtig
project bezig.
Uden is namelijk de eerste gemeente in
Nederland, waar het bedrijventerrein aan de
slag gaat met de Slimme Meter als gezamenlijk
initiatief.

