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AVANCERET TEKNOLOGI PÅ EN BRUGERVENLIG PLATFORM
Overlad det tekniske til os
Når vi opsamler data fra jeres målere og sensorer, bliver den sendt den videre til vores server via en sikker forbindelse, før den
valideres og bliver gjort tilgængelig for jer på vores forskellige platforme. Vi stiller de tekniske løsninger til jeres rådighed, så I er
sikret adgang til jeres data formidlet på en brugervenlig og overskuelig måde, og I får et detaljeret og pålideligt dataudtræk med
timeværdier til jeres fordelingsregnskaber. Teknikken behøver I ikke bekymre jer om - den har vi helt styr på.
Fra holdning til handling
KeepFocus har i mere end 25 år arbejdet med udvikling af software, som hjælper private virksomheder og kommuner med at tage
kontrol over deres energiforbrug. I løbet af de senere år er der kommet et behov for løsninger orienteret mod privatpersoner, for
bæredygtighed og energibesparelser er ikke længere noget vi snakker om - det er noget, vi gør.
Applikationen Cards er udviklet med det specifikke formål at motivere beboere i udlejningsejendomme til at ændre adfærd ved
hjælp af forbrugsvisualiseringer og gode konkrete råd.
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og sendes til KeepFocus’ server






Fra KeepFocus’ server sendes data videre
til processering på de forskellige platforme

Brugervenligt energistyringsværktøj
Online timeværdier af forbrugsmålinger
Valideret dokumentation til forbrugsregnskabet
Fleksibel alarmopsætning

Den indhentede data integreres i de forskellige programmer, hvor den formidles
på en visuel og brugervenlig måde






Motivationsværktøj
Visualisering af energiforbrug og effekt
Tips til besparelser
Individuel alarmopsætning

App.Keepfocus er vores energistyringsværktøj, som giver jer adgang
til beboernes forbrugsdata vist med online timeværdier.

Keepfocus Cards er specifikt designet til at fremme adfærdsændringer blandt beboere i lejlighedskomplekser.

Valideret dokumentation til forbrugsregnskabet
I får styr på de formelle lovkrav til måling og overblik i udlejningsboliger
og valideret dokumentation for de forbrugsmålinger, der ligger til baggrund for forbrugsregnskabet.

Personlig data

Fleksibel alarmopsætning
Den fleksible alarmopsætning giver jer mulighed for at opfange afvigelser i lejernes forbrug fra time til time. Dette sikrer jer optimale vilkår for at
opdage skader eller lækager med meget kort varsel, så I ikke risikerer, at
de udvikler sig til at være sundhedsskadelige og dyre at udbedre.
Forskellige brugerprofiler
Systemet har en fleksibel brugeropsætning, som sikrer forskellige rettigheder til forskellige brugertyper - fra superadministrator (med læse- og
redigeringsrettigheder) til begrænset bruger (med læserettigheder til en
begrænset mængde data).

KeepFocus Cards synliggør hver beboers forbrug af el,
vand og varme. Oplysningerne bliver sat i relation til den
pris, der skal betales, sidste måneds forbrug eller andre
beboeres forbrug, og det skaber en motivation for at følge forbruget regelmæssigt og monitorere resultaterne
af egen ændret adfærd.
Konkrete forslag til handling
KeepFocus Cards gør energiforbruget konkret med visninger af det aktuelle forbrug og kommer med konkrete
og letforståelige forslag til små ændringer i hverdagen,
der vil reducere energiforbruget.
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Vi sørger for, at I modtager den nødvendige data til jeres fordelingsregnskab sikkert og korrekt. Eftersom
jeres data bliver indsamlet på timebasis, er I sikret en pålidelig og detaljeret dokumentation for beboernes
energiforbrug og dermed valideret data til fordelingsregnskabet. Fra jeres egen dataportal kan I monitorere
forbruget, opsætte alarmer, aflæse analyser og hente rapporter.

Timeværdier
I får et detaljeret og overskueligt overblik over beboernes forbrug fordelt på el, vand og varme med forbrugstal leveret fra time til time. Med adgang til timeværdier af beboernes forbrugsdata kan I afvikle straksafregning online uden at skulle bruge tid på fysisk aflæsning i lejemålet, og I er sikret en tidsbesparende og
pålidelig sagsbehandling ved klagesager.

Frit valg
OMS (Open Metering System) er EU’s målerstandard for åben kommunikation og digital infrastruktur. Fordi
OMS-målere er åbne for aflæsning af alle, har en servicepartner ikke længere monopol på at være eneleverandør i op til 10 år, og KeepFocus kan derfor tilbyde indkøb af komponenter, installation, dataopsamling, dataformidling, overvågning og service til en konkurrencedygtig pris og under bedre forhandlingsvilkår.

Adfærdsændringer - Det er mennesker, der gør en forskel - ikke systemer
Bæredygtighed, energi og miljø har aldrig været mere i fokus end nu. En undersøgelse foretaget af Advice
A/S i juni 2019 cementerer, at danskerne tager miljøproblematikken meget alvorligt, og at vi forventer, at
der bliver gjort en oprigtig indsats for at vende udviklingen*.

90,1% mener, at virksomhederne skal reducere deres skadelige påvirkning på samfundet.

72,8% er villige til at betale ekstra for et produkt
eller en ydelse, hvis det bidrager til bæredygtighed.

På en liste, hvor danskerne
skulle prioritere mellem 19 vigtige politiske områder, lå energi og miljø i top med 14,9%.

På samme liste lå udlændinge og integration som
nummer to med 11,6%.

*Hele rapporten kan hentes på adviceas.dk.

MERE END 25 ÅRS ERFARING MED ENERGIVISUALISERING

KeepFocus er en dansk udviklingsvirksomhed, som siden 1993 har udviklet visuelle og
brugervenlige værktøjer til energistyring samt validering og visualisering af energiforbruget
i boliger, virksomheder, institutioner og kommuner med det ene overordnede formål at
begrænse ressourcespild.
Pionérånd og kreative ideer
Hele KeepFocus’ historie er præget af pionérånd, innovation og fornyelse. Med en software, som omsætter energidata til visuel grafik, satte KeepFocus energiforbrug på dagsordenen, før det overhovedet blev moderne at tænke på energibesparelser.
Et stærkt bagland
I 2016 blev KeepFocus en del af den tyske koncern Noventic og fik ved samme lejlighed to
nye stærke søsterselskaber, Qundis og KALO. Qundis er en af Europas førende leverandører af målere, og KALO er Tysklands førende leverandør af fordelingsregnskaber.
KeepFocus, Qundis og KALO arbejder nu under samme paraply, og det giver os en lang
række fordele, som kommer vores kunder til gode i form af større fleksibilitet, mere smidighed, bedre priser og international vidensdeling.
Efter partnerskabet med Noventic er KeepFocus’ software til beboere i lejligheder, Cards,
på rekordtid blevet en kæmpesucces på det tyske marked.
Plads til udvikling og vækst

Med KeepFocus som
jeres energipartner får I:
9 En gennemtestet og fleksibel

brugergrænseflade.

9 Fjernaflæsningsmålere, sen-

sorer og kommunikationsudstyr (gateways) til markedets
laveste priser.

9 Ubegrænset adgang for alle

godkendte brugere (personale, samarbejdspartnere m.v.)

9 Ubegrænset adgang fra alle

platforme og lokaliteter.

9 100% data back-up.
9 Indbygget kvalitativ data-

validering.

9 Højeste datasikkerhed med

A+ rating.

Funktionalitet, datasikkerhed og brugervenlighed er nogle af de vigtigste faktorer i vores
produktudvikling, og vi arbejder målrettet på konstant at uddanne vores største ressource,
nemlig vores medarbejdere, så vi er klædt på til vores løfte om altid at levere markedets
bedste produkter og den bedste kundeservice.

9 Installationsbesparelser med

Med udgangspunkt i tanken om, at ”glade medarbejdere giver glade kunder”, er medarbejdertrivsel et af vores vigtigste fokusområder, og kontoret i Silkeborg emmer af arbejdsglæde. Det tror vi på, at vores kunder kan mærke.

9 Et team af meget kompetente

trådløs M-bus opkobling af
målere og sensorer.

tekniske servicemedarbejdere.

