EnSights
Weet wat u verbruikt
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EnSights is een handige online tool om inzicht te krijgen in uw

Bekijk de
webdemo

energieverbruik. Dit nieuwe platform van ENGIE geeft op een
overzichtelijke manier het verbruik voor al uw meters weer;
per jaar, maand, week, dag, uur en zelfs tot ieder kwartier.
Ook kunt u eenvoudig locaties vergelijken. Met EnSights krijgt
u inzicht in het verbruik en kunt u bijsturen waar nodig om zo
de energiekosten te beheersen.

Hoe werkt het?
Dagelijks wordt in EnSights meetdata toegevoegd aan uw verbruikshistorie.
Deze data wordt overzichtelijk gepresenteerd en omgezet naar inzicht in uw
elektriciteit- en gasverbruik. U weet zo precies wat er wanneer en op welke
locatie wordt verbruikt. Zowel kleinverbruik als grootverbruik aansluitingen
kunnen worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor telemetrie, slimme meters en
conventionele meters.

EnSights geeft u via een dashboard in één oogopslag de meest essentiële
informatie. Om een stap dieper te gaan, kunt u meerdere locaties toevoegen aan
een groep. U krijgt zo per groep inzicht in het verbruik. Door het instellen van
een grenswaarde wordt u gealarmeerd bij onverwacht of ongewoon verbruik

Geïnteresseerd?

in een bepaalde periode. Op deze manier kunt u direct actie ondernemen om
onverwachte en onnodige kosten te voorkomen.

naar support.zakelijk@engie.com
of kijk voor meer informatie
en een webdemo op
engie-zakelijk.nl/ensights

Neem vandaag nog contact op.
Bel 088 769 59 49, stuur een e-mail

Keuzes op basis van inzicht
Inzicht in uw energieverbruik geeft u de mogelijkheid om gefundeerde keuzes
te maken. Keuzes die u helpen het energieverbruik en daarmee de kosten te
beheersen. Door bijvoorbeeld apparatuur beter af te stellen, bedrijfsprocessen
te optimaliseren of gedrag te verbeteren.

Voordelen van EnSights
• Altijd en overal inzicht in actueel en historisch verbruik
• Helder overzicht van alle aansluitingen
• Eenvoudig aansluitingen vergelijken en groeperen naar eigen wensen
• Proactief informatie ontvangen via alerts
• Voorkomen van onnodig en onverwacht gebruik
• Alle informatie die u nodig heeft via persoonlijke rapportages
• Besparen op verbruik en kosten

Extra opties
EnSights is moduleerbaar en naar behoefte te personaliseren. U kunt de
basismodule uitbreiden met drie modules: benchmarking, budgetbewaking
en contractmonitoring. Lees meer over de uitbreidingsmogelijkheden op
engie-zakelijk.nl/ensights.

ENGIE Energie Nederland
Postbus 10087
8000 GB Zwolle
Tel: +31 (0)88 769 59 49
support.zakelijk@engie.com

engie-zakelijk.nl

S880616V01

