
LESS IS 
MORE

EG EnerKey – det beste valget for 
økonomien og miljøet 
EG EnerKey er en komplett løsning for digital energistyring, som ved 
hjelp av AI sikrer ledelsen et oppdatert og datadrevet beslutnings-
grunnlag for lønnsomme investeringer innen energi og forbruk med 
positiv effekt på CO2-regnskapet.



EG EnerKey samler automatisk inn alle data om forbruk og 
utslipp i sanntid fra energiselskaper, leverandører, målere, 
 sensorer m.m., og dokumenterer samtidig muligheten for 
energi besparelser i bygningsmassen. 

De aktuelle forbruksdataene analyseres løpende med den unike AI-modulen Ines, slik 
at du alltid vet hvor du får mest ut av å investere i energi- og forbruksoptimalisering. 

Alle relevante forbruks- og CO2-data, rapporter og analyser er samlet på ett sted, 
der du løpende kan overvåke og optimalisere forbruket i sanntid, samt finne detaljert 
dokumentasjon på effekten av innsatsen støttet av konkrete og oppdaterte data.

Kjernen i EG EnerKey 

I tillegg til kjernefunksjonaliteten inneholder EG EnerKey 
en rekke moduler for for eksempel Energy Management 
og Invoice Management. 

Gjennom verktøy som DataAPI, SSO, Electronic Invoices og direkte 
dataoverføring integrerer løsningen dessuten til mer enn 80 andre 
løsninger, herunder energiselskapenes egne systemer, automatiske 
målere og sensorer, ERP- og avregningssystemer m.m. Det utvikles 
løpende nye integrasjoner og grensesnitt etter behov.

RAPPORTERING DOKUMENTASJONENERGISTYRING

BÆREKRAFT OG BESPARELSER

AVVIK ANALYSE

Rapportering
• 90+ forbrukstyper 

Avvik
• Automatiske varslinger 

• Kommentarer 

• Avvikshåndtering 

Analyse 
• Energiytelse 

• Investeringer 

• Energibalanse

Energistyring
• Energihandlingsplaner 

• Langtidsplanlegging 

• Optimaliseringspotensial 

Dokumentasjon
• Håndbøker 

• Rapporter 

• Revisjonserklæringer



EG EnerKey er både et bærekrafts- og energistyringssystem 
som gjør det mulig å identifisere utslipp og energisparings-
muligheter automatisk ved hjelp av kunstig intelligens og 
maskinlæring. 

Med oppdaterte forbruksdata, planlegging og investering i forslag til 
energi optimalisering generert av EG EnerKey, kan kostnadene reduseres 
med opptil 30 %. Med EG EnerKey kan du også overvåke effekten av 
tidligere energieffektiviseringstiltak. 

Energistyring, CO2-utslippsrapportering, automatiske varsler for energi-
forbruk og kostnadsrapportering er alle tilgjengelige i EG EnerKey. 
De er utviklet på bakgrunn av kundenes behov for å forbedre energi-
effektiviteten og redusere miljøavtrykket. 

Løsningen er ISO 50001- og ISO14001-sertifisert og støtter arbeidet 
med GRI-standardrapportering.

Bærekraft: 

WE THINK LESS IS MORE

[ E G  E N E R K E Y ]



Kemi: En pioner innen 
energieffektivitet 
Tydelige mål, nøye planlegging og aktiv 
styring av forbruket har gitt tydelige ret-
ningslinjer for driften. Nå vet vi hvordan 
vi skal ta hensyn til energiaspektet i alt 
vi gjør og investere i de riktige tingene.

Teknisk direktør Mika Grönvall, Kemi i Finland

Kokkola: Samarbeidet med EG 
EnerKey har fungert bra
EG EnerKey-plattformen er omfattende: Jeg får mange ulike 
rapporter som jeg kan bruke i eget arbeid med kommunikasjon 
og rapportering i forbindelse med energiforbruk og -styring. 

Bedriftsleder Klaus Kangas, Kokkola i Finland

Hyvinkää: Det har vist seg å 
være nyttig å rapportere om  
tiltak og overvåke forbruket i 
samme system 
Når det er tid for årsrapporten vår i forbindelse med ener-
gieffektiviseringsavtalen, er alt klart takket være automa-
tisk overvåking av forbruk og tiltak. Det er svært nyttig at 
rapporteringen av tiltak og forbruk er i samme system, fordi 
de tiltakene som påvirker forbruket, kan ses på siden for 
forbruksovervåking.
 
Energiingeniør, Pasi Nevalainen, Hyvinkää i Finland.

Riihimäkis: Ved hjelp av 
Ines sparer vi nesten  
9 000 euro i året 
Med EnerKeys nye innebygde vars-
lingssystem Ines kunne vi registrere og 
optimalisere driftstiden for ventilas-
jonen i bygningene våre. Vi oppnådde 
en årlig besparelse på ca. 9 000 euro 
ved å optimalisere driftstiden.

VVS-ekspert Eero Takala, Riihimäki i Finland

Kundene sier ...
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