
DE NUMMER 1 IN GEBRUIKSVRIENDELIJK
EN PROFESSIONEEL ENERGIEBEHEER

Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement. Het ener-
giemonitoringsysteem 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 com-
plete energiemonitoringsysteem, staan wij u bij met pragmatische adviezen om het energieverbruik van uw aansluitingen te 
beheersen en daadwerkelijk te verlagen.

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 energieaansluitingen waar 
van tijd tot tijd mutaties in plaatsvinden? Of wilt u weten waar het energieverbruik bovengemiddeld is en ruimte geeft tot 
mogelijke besparingen? Kloppen de energiefacturen  met de contractafspraken? En leveren de investeringen om het energie-
verbruik te verlagen het gewenste resultaat? Zelfs de meest complexe organisaties met meer dan 1.000 energieaansluitingen 
maken wij met ons energiemonitoringsysteem snel inzichtelijk. 
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Door de modulaire opbouw kunt u staps-
gewijs het gebruik van de functionalitei-
ten van het energiemonitoringsysteem 
implementeren binnen uw organisatie. 
In dit productblad geven wij u een be-
knopte weergave van de 3 licentiemodu-
les. Wilt u meer informatie over één van 
de modules? Per module hebben wij een 
productblad voor u gemaakt. Hierin leest 
u de voornaamste functionaliteiten en 
mogelijkheden van de betreff ende mo-
dule. 

Het energiemonitoringsysteem van Energiemissie is opgebouwd uit 3 licentiemodules:  
Module I Connect Centraal Aansluitingenregister
Module II Manage Energiemonitoring en energiemanagement
Module III Total Control Digitale factuurcontrole
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Module I Connect ‘Centraal Aansluitingenregister’

Met module Connect beschikt u over het Centraal Aansluitingenregister. Hierin kunt 
u alle belangrijke gegevens van uw energiemeterpopulatie digitaal administreren en 
beheren. Alle soorten energiemeters kunnen in het aansluitingenregister worden in-
gevoerd. Of het nu gaat om gebouwen, verkeersregelinstallaties, gemalen, zonnepa-
nelen, met of zonder postcodelocatie. Met één druk op de knop heeft u inzage in uw 
aansluitingen en kunt u deze eenvoudig muteren. Vanaf nu is het registreren en behe-
ren van uw energieaansluitingen eenvoudig.

Module II Manage ‘Energiemonitoring en
energiemanagement’

Wilt u weten hoeveel energie een onderdeel van uw organisatie verbruikt? Met Mo-
dule 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. U kunt het verbruik ook vergelijken met 
eerdere perioden of aansluitingen onderling met elkaar vergelijken (benchmark). Het 
energiemonitoringsysteem levert u met deze module nuttige analyses, online rappor-
tages en stuurinformatie. U en uw organisatie zijn nu in staat tot het voeren van een 
volledig energiebeheer.

Module III Total Control ‘Digitale factuurcontrole’

Met de modules Connect en Manage weet u nu alles van uw energieaansluitingen en 
beschikt u over alle relevante (meet)data. Met Module III Total Control zet u de vol-
gende stap in de controle over uw energieverbruik en kosten. Met deze module is het 
handmatig controleren van (complexe) energiefacturen binnen uw organisatie echt 
voorbij. Digitaal aangeleverde facturen worden nu automatisch gecontroleerd met de 
data in het energiemonitoringsysteem. Fouten in facturen worden online gesignaleerd 
en overzichtelijk weergegeven in het energiemonitoringsysteem. Naast uw energiebe-
sparingsambities is uw organisatie nu ook in staat tijd te besparen op het controleren 
van complexe energiefacturen. Digitale factuurverwerking zal binnen een aantal jaar 
vanzelfsprekend zijn. Waarom niet nu al ook deze besparingen meenemen? 

Advies en ondersteuning

Heeft u als relatie van Energiemissie behoefte aan ondersteuning op het gebied van energiebeheer en energiemanagement na de 
implementatie van ons energiemonitoringsysteem? Wij helpen wij u graag. Wij gaan u niet vermoeien met wat we kunnen doen, 
maar vullen graag uw behoeften in. Pragmatisch en met succes!

Stap 1:
aansluitbestanden uploaden

Inzicht in aansluitingen

Inzicht in verbruik

Volledig in control

Stap 2:
meetdata ophalen

Stap 3:
facturen inladen
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