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En verden til forskel

KeepFocus EnergyDashboard er en fleksibel dashboardløsning, som 
visualiserer jeres energiforbrug på en levende og vedkommende måde.

Brug EnergyDashboard til at involvere jeres medarbejdere i jeres akti-
viteter og skab et internt fællesskab omkring jeres indsats for at spare 
energi.

Dashboardet kan for eksempel bruges på infoskærme i receptioner el-
ler frokoststuer, eller det kan være en del af jeres intranet. Når I gør 
data om jeres energiforbrug tilgængelig i diagrammer, der viser udvik-
ling, resultater og tendenser, bliver det nemmere at skabe en kollektiv 
aftale om (blandt andet): at indrapportere toiletter der løber, skrue ned 
for varmen, slukke lyset eller lufte ud på samme tid.

Brug det også til at fortælle jeres gode historier og synliggøre jeres 
arbejde med CSR og bæredygtighed over for kunder og samarbejds-
partnere. 

Det giver jer mulighed for at profilere jer som en ansvarlig virksomhed, 
der ikke lader de gode intentioner blive ved tanken, og brugt på den 
rigtige måde, er dashboardet et stærkt værktøj til at skabe gennemsig-
tighed og synlighed – i dette tilfælde to sider af samme sag.

Sæt energibesparelser på dagsordenen med
KeepFocus EnergyDashboard

Sæt turbo på den grønne omstilling

Den grønne agenda

I indsatsen for at nå klimamålene har  
EU med Energieffektivitetsdirektivet 
(EED) siden 2015 pålagt store virk-
somheder energisyn hvert fjerde år 
med henblik på at give virksomheder-
ne et overblik over deres energifor-
brug og besparelsespotentiale.

Synligt energiforbrug og forståelsen 
for, hvilken betydning vores adfærd 
har for tallene, skaber bedre forud-
sætninger for at gøre opgaven med 
grøn omstilling og energibesparelser 
mere konkret, og uanset om man er 
omfattet energisynet eller ej, giver 
indsigt i energiforbruget adgang til at 
få øje på, hvor der kan hentes bespa-
relser. 

EED



Hvad er et Dashboard En fleksibel løsning
Et dashboard er et informationsstyringsværktøj, som trækker, analyserer og 
visualiserer KPI’er, målinger og nøgletal.

Dashboard er designet til hurtige analyser og sammenholder mange datakil-
der på én platform, hvilket gør det muligt at overvåge og analysere data på en 
central placering.

Den indkomne data bliver formidlet visuelt i skemaer og diagrammer, så er nem-
me at aflæse, og en af styrkerne ved dashboards er, at man ikke behøver være 
analytiker for at bruge og forstå dem.

Dashboards henter data og generer og designer tabeller og diagrammer auto-
matisk, så det ikke er nødvendigt at tilgå forskellige kilder for at spore data. 

Det sparer tid og sikrer samtidig, at alle arbejder ud fra samme datasæt, hvilket 
minimerer risikoen for misforståelser og for fortolkning på et forkert grundlag.

I har frihed til at vælge mellem en række forskel-
lige diagramtyper og tabeller, så I får præsente-
ret jeres budskab på den måde, I ønsker det.

Vis for eksempel:

 ▪ Forbruget af el, vand, varme, CO2 eller køling

 ▪ Forbruget vist med time-, dags-, uge- eller 
årsværdier

 ▪ Jeres CO2-aftryk sammenlignet med året før

 ▪ Hvor stor en del af jeres elforbrug der kom-
mer fra solceller

 ▪ tendenser sammenlignet med tidligere 
perioder

Brug EnergyDashboard internt til:

 9 At skabe et fællesskab

 9 At gøre jeres medarbejdere til grønne agenter

 9 At sætte energi og grøn omstilling på dagsordenen

Brug EnergyDashboard eksternt til:

 9 At profilere jer som en ansvarlig virksomhed

 9 At markedføre jeres grønne profil

 9 At imødekomme krav om bæredygtighed fra kunder og  
samarbejdspartnere


