LESS IS
MORE

EG Omega – Det bedste valg for
økonomien og for miljøet
EG Omega er en komplet løsning til digital energiledelse, der ved hjælp
af AI sikrer ledelsen et opdateret og datadrevet beslutningsgrundlag
for rentable energi- og forbrugsinvesteringer med positiv effekt på
Co2-regnskabet.

EG Omega opsamler automatisk alle real time data om forbrug og emissioner direkte fra energiselskaber, leverandører,
målere, sensorer mm, og dokumenterer samtidig potentialet
for energibesparelser i jeres bygningsmasse.
De aktuelle forbrugsdata analyseres løbende med det unikke AI-modul Ines, så man
hele tiden ved, hvor man får mest ud af at investere i energi- og forbrugsoptimering.
Alle relevante forbrugs- og CO2-data, rapporter og analyser samles samme sted, hvor
du løbende kan overvåge og optimere jeres forbrug i real time, samt hente detaljeret
dokumentation af effekten af indsatsen understøttet af konkrete og opdaterede data.

Kernen i EG Omega
RAPPORTERING

AFVIGELSER

ANALYSE

ENERGILEDELSE

DOKUMENTATION

BÆREDYGTIGHED & BESPARELSER
Rapportering

Analyse

• Langtidsplanlægning

• 90+ forbrugstyper

• Energy performance

• Optimeringspotentiale

• Investeringer

Afvigelser
• Automatiske alarmer

• Energy balance

Dokumentation
• Håndbøger

• Kommentarer

Energiledelse

• Rapporter

• Deviation Management

• Energihandleplaner

• Revisionserklæringer

Ud over kernefunktionaliteten indeholder EG Omega
en række moduler til fx Energy Managment og Invoice
Management.
Via værktøjer som DataAPI, SSO, Electronic Invoices og direkte
dataoverførsler integrerer løsningen desuden til mere end 80 andre
løsninger, herunder energiselskabernes egne systemer, automatiske
målere og sensorer, ERP- og afregningssystemer mm. Der udvikles
løbende nye integrationer og interfaces efter behov.

[EG OMEGA]

Bæredygtighed:

WE THINK LESS IS MORE
EG Omega er både et bæredygtigheds- og energiledelses
system, som gør det muligt at identificere emissioner og
energibesparelsespotentialer automatisk ved hjælp af kunstig
intelligens og Machine Learning.
Takket være opdaterede forbrugsdata, planlægning og investering i
forslag til energioptimering genereret af EG Omega, kan omkostningerne
reduceres med op til 30 %. Med EG Omega kan man også overvåge
virkningen af tidligere energieffektivitetstiltag.
Energistyring, CO2-emissionsrapportering, automatiske alarmer for energi
forbrug og omkostningsrapportering er alle tilgængelige i EG Omega.
De er designet på baggrund af vores kunders behov for at forbedre
energieffektiviteten og reducere det miljømæssige fodaftryk.
Løsningen er ISO 50001 og ISO14001 certificeret og understøtter arbejdet
med GRI-standardrapportering.

Kunderne siger ...
Hyvinkää: Det har vist sig nyttigt at
rapportere om tiltag og overvåge
forbruget i samme system
Når det er tid til vores årsrapport i forbindelse med energi
effektivitetsaftalen, er alt klar takket være den automatiske
forbrugsovervågning og tiltag. Det er meget nyttigt, at
rapporteringen af tiltag og forbrugsovervågning er i samme
system, fordi de tiltag, der påvirker forbruget, kan ses på
forbrugsovervågningssiden.

Kemi: En pioner inden for
energieffektivitet
Klare mål, omhyggelig planlægning
og aktiv styring af forbruget har givet
klare retningslinjer for driften. Nu ved vi,
hvordan vi skal tage højde for energi
aspektet i alt, hvad vi gør, og investere i
de rigtige ting.
Teknisk direktør Mika Grönvall, Kemi, Finland

Energiingeniør, Pasi Nevalainen, Hyvinkää, Finland.

Riihimäkis: Ved hjælp af
Ines sparer vi næsten
9.000 euro om året
Med EG Omegas nye indbyggede under
retningssystem Ines kunne vi registrere
og optimere driftsperioden for venti
lationen i vores ejendomme. Vi opnåede
en årlig besparelse på omkring 9.000
euro ved at optimere driftstiden.
HVAC-ekspert Eero Takala, Riihimäki, Finland

Kokkola: Samarbejdet med EG
Omega har fungeret godt
EG Omega-platformen er omfattende: Jeg får mange forskellige rapporter, som jeg kan bruge i mit eget arbejde med kommunikation og rapportering i forbindelse med energiforbrug
og -styring.
Erhvervsejendomsleder Klaus Kangas, Kokkola, Finland.
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