KeepFocus har udviklet
et system, som hjælper
driftsfolk, boligadministratorer samt beboere
med at reducere energiforbruget og dermed
også udledning af CO2.
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Innovativ forbrugsmåling
skaber værdi i hverdagen
KeepFocus A/S er pionerer inden for udvikling af software til energioptimering og
tilbyder forskellige digitale platforme, som
kan give et nøjagtigt og overskueligt indblik
i energiforbruget til stor gavn for både boligog erhvervsmarkedet.
Af Andreas Excalibur Bygbjerg
I mere end 25 år har KeepFocus været toneangivende i
udviklingen af løsninger til at nedbringe ressourceforbruget. Et stadigt stigende fokus på bæredygtig drift betyder, at interessen for energistyring og -optimering har
bredt sig fra erhvervs- til boligsektoren, hvor KeepFocus
udmærker sig med en nyskabende og ﬂeksibel teknologi.
”Vi har udviklet et IT-system, som er så avanceret og
ﬂeksibelt, at det både kan håndtere beboerejendommenes overordnede bygningsdrift, levere data til deres fordelingsregnskaber og visualiseres som personlig energiinformation hos den enkelte beboer. Det er med andre ord
ét system til hele driften,” udtaler David Friisholm, CEO i
KeepFocus.
KeepFocus har
udviklet nogle
redskaber, som har
fokus på at sætte
handling bag de
gode intentioner hos
forskellige målgrupper – blandt andet
programmet Cards,
som giver beboere et
indblik i eget forbrug
og motiverer til et
mere bæredygtigt og
ansvarligt ressourceforbrug.

Tre digitale indgange
KeepFocus har udviklet tre forskellige løsninger rettet
mod boligmarkedet. De har alle afsæt i samme teknologi
udviklet i et tæt samarbejde mellem energispecialister
og programmører.
”Det ene af vores systemer giver et totaloverblik over
ejendommen. Det er et vigtigt redskab til både at danne
sig et hurtigt overblik samt dykke ned i hver enkelt måler
og aﬂæse forbruget præcist og detaljeret,” siger Martin
Herse, Key Account Manager hos KeepFocus.
”Derudover tilbyder vi løsningen Cards, der gør det muligt for den enkelte beboer at aﬂæse sit eget forbrug og
sammenligne det med andre lejligheder. Programmet er
udviklet med udgangspunkt i adfærdspsykologi og har
vist sig at have en positiv og motiverende effekt på folks
vaner,” fortæller han videre.
Cards kan tilgås på boligforeningens hjemmeside eller
integreres i skærmen på en dørtelefon, mens den sidste
af KeepFocus’ platforme er en smartphone-app med tilsvarende funktioner.
Fra kælder til kvist
Fælles for alle tre, digitale løsninger fra KeepFocus er en
intuitiv og logisk opbygning, hvor funktionerne er tilpasset kundens niveau og behov. Desuden opsamler systemet data fra alle typer af målere helt ned på timebasis,
hvilket er forbundet med en række fordele.
”Ved at få indblik i bygningens adfærd time for time
kan man analysere sig frem til overforbrug og uregelmæssigheder. På den måde kan man hurtigt opdage
lækager i selv de fjerneste hjørner af ejendommen, hvor
man måske ikke kommer så tit. Den præcise dokumentation er også en stor fordel for boligadministratorer i
forbindelse med klagesager, ind- og udﬂytninger eller
andet,” forklarer Martin Herse.
”Uanset om brugerne er professionelle i industrien,
lokale driftsfolk eller boligselskaber, er vi en værdiskabende samarbejdspartner, der kan levere alt fra installation af målere til drift og fordelingsregnskaber. Vores løsning dækker hele bygningen fra kælder til kvist i samme

system, så man blot behøver én leverandør” slutter David
Friisholm.

Teknologien er baseret på åbne og mobile systemer, som adskiller
sig fra de mere etablerede spillere på markedet for forbrugsmåling
og -afregning ved at sikre forbrugerne et frit valg af leverandør af
fordelingsregnskab.

OM KEEPFOCUS A/S:
• KeepFocus er en teknologisk spydspids inden for
intelligent og klimavenlig forbrugsmåling og drevet
af ambitionen om at forhindre spild af vand og energi
ved hjælp af en ny og databaseret måle-infrastruktur.
• Virksomheden blev i 2017 opkøbt af tyske noventic
group, der ser et stort potentiale i KeepFocus’ nyskabende forretningsmodel og ambition om at disrupte
markedet for forbrugsmåling i lejeboligforeninger.
Den tyske gigant leverer fordelingsregnskaber og services til mere end 1,8 lejligheder på det tyske marked.
Læs mere på www.keepfocus.dk

