EG Bolig Energistyring

– når du vil have overblik over forbruget

Med EG Bolig Energistyring får du et effektivt styringsværktøj, der samler alt fra registrering af forbrug til
bogføring, hvilket giver dig et godt overblik over ejendommenes energiforbrug.

Dine fordele med Energistyring til EG Bolig:





Sammenhæng mellem energiforbrug, energimålere og energibogføring
Overblik over forbrug med mulighed for udtræk til løbende opfølgning
Nem overførsel af bogføring af forbrug til kassekladden i EG Bolig
Sammenhæng mellem faktura fra forsyningsselskab og målere

EG Bolig Energistyring er et webbaseret tilkøbsmodul i EG Bolig, der består af tre dele:




Energimålere
Energiaflæsning
Energibogføring

Tilsammen bruges de tre dele til at samle og administrere alt vedrørende ejendommenes energiforbrug.

Energimåler
Denne del styrer al opsætning af energistyringen. Her kan du ved indtastning af enhedspriser,
abonnementspriser for de forskellige energityper og arealpriser pr. kvadratmeter samt lave beregninger af
forbrug uden måler. Forbrugs år opretter du her pr. afdeling og energitype på hver
kreditor/forsyningsselskab med start og slut dato.
Til brug for bogføring i energistyring kan der oprettes konteringsregler. Disse regler kan tilknyttes hver
enkelt måler. For hver energitype (varme, el, vand) har du mulighed for at opdele bogføringen på hoved-,
bi- og fællesmåler, og du kan indtastes gradtal pr. måned og gradkoder pr. måler til brug for regulering af
aflæsning.

Energiaflæsning
Hver måned kan du registrere målertallene i denne del, og har du indtastet budgettal vil du automatisk få en
advarsel på skærmen, hvis det aflæste forbrug afviger mere end den ønskede procent i forholdt til
budgettet.
Du kan udskrive målertalslister, forbrugslister og nøgletal, og du har mulighed for at selektere på afdeling,
start år, målertype (varme/el/vand), målernummer og måleradresse.

Energibogføring
De bogføringer du opretter her, kan du efterfølgende hente frem i kassekladden under bogføringsnavnet
”ENRG” og bogføringsdato.

Hvis du ønsker yderligere information om EG Bolig Energistyring, er du altid velkommen til at kontakte vores salgsteam på tlf. 7013 2211
eller pr. e-mail til egbolig@eg.dk. Alternativt kan du besøge vores hjemmeside www.eg.dk/bolig, hvor du kan læse mere om administrationsværktøjet EG
Bolig.

