Dashboards in ErbisOnline
Gebruiksvriendelijke visualisatie energiedata
Er is steeds gedetailleerdere energiedata beschikbaar om te
anlyseren. Maar hoe gebruikt u deze data om een goed inzicht te
krijgen in uw prestaties op energiegebied? Bereikt u de gewenste
besparing? Waar liggen de aandachtspunten? Het achterhalen van
uw (kritische) prestatie indicatoren uit de grote hoeveelheid data
valt niet altijd mee. Dashboards in ErbisOnline bieden een nieuw en
krachtig stuurmiddel in uw energie monitoringsysteem.

Wat zijn Dashboards
“Verantwoording afleggen
over de investeringen die u
heeft gedaan in energiebesparingsprojecten”

ErbisOnline Dashboards zijn
duidelijke visuele overzichten van
energiegegevens, die uw
management, medewerkers en
publiek helpen u bij de vertaling van
energiedata naar begrijpelijke
informatie. Een goed dashboard is
afgestemd op de behoeften van de
gebruiker. Gebruikers van de energie
monitoringsdienst ErbisOnline
hebben daarom keuze uit een scala
aan voorgedefinieerde dashboards,
voor verschillende
gebruikers(groepen) en verschillende
niveaus in hun organisatie.

Waarom Dashboards
Naast de reeds aanwezige
rapportages in ErbisOnline, bieden
Dashboards u overzicht en inzicht
door informatie uit verschillende
rapportages in één overzichtelijke
weergave te visualiseren. Zo hebt u
direct inzicht in de stand van zaken
voor uw hele organisatie, een
gebouw of een installatie. Door
alleen de relevante stuurinformatie

te tonen, wordt voor management én
medewerkers in één oogopslag
duidelijk wat u wilt bereiken, wat de
huidige status is en wat uw
inspanningen opgeleverd hebben.
Het gebruik van aantrekkelijke
visualisaties en begrijpelijke
vergelijkingen stelt u in staat om ook
uw (website)bezoekers te informeren
over uw initiatieven, inspanningen en
wat u hiermee bereikt heeft.

Verschillende niveaus
In ErbisOnline onderscheiden wij
Dashboards op vier niveaus:
•

Operationele Dashboards
Op onze operationele Dashboards
vindt u de relevante
stuurinformatie per gebouw.
Hiermee wordt in één oogopslag
duidelijk hoe het gebouw
energetisch presteert, waar de
aandachtspunten liggen en waar
verduurzaming mogelijk is.

•

“Krijg inzicht in het
besparingspotentieel van uw
organisatie en houdt grip op
de realisatie daarvan”

•
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Management Dashboards
ErbisOnline biedt stuurinformatie
voor de organisatie als geheel, of
toegespitst op een specifieke rol
of functie, zoals de
energiecoördinator, de
MVO-verantwoordelijke, of de
afdeling financiën in de vorm van
overzichtelijke Dashboards.
Analytische (performance)
Dashboards
Zoals verschillende
gebruikersgroepen hun eigen
prestatie indicatoren hebben, zo
heeft een duurzame opwek
installatie (bijvoorbeeld een PV
installatie of WKO) ook haar
eigen stuurparameters.
ErbisOnline biedt u een aantal
specifieke installatie Dashboards,
die u ondersteunen bij het
besturen en bewaken van uw
duurzame installaties.
Informatieve (publieke)
dashboards
De Dashboards van ErbisOnline
kunnen niet alleen binnen de
ErbisOnline website gebruikt
worden, maar zijn indien
gewenst ook voor een extern
publiek toegankelijk. Op deze
manier wordt het eenvoudig om
medewerkers en (website)
bezoekers te informeren over uw
ambities, doelen en de voortgang
bij het bereiken daarvan.

Mogelijkheden
ErbisOnline biedt handige templates
voor elk van de bovenstaande
niveaus om Dashboards op samen te
stellen. Deze zijn direct toepasbaar.
Hiermee kunt u zelf snel een
eenvoudig een Dashboard instellen
en aanpassen. Met een Dashboard
heeft u in één oogopslag duidelijk
wat de status is van de ingestelde
performance indicatoren.
Hebt u specifieke wensen of wenst u
een Dashboard in uw eigen huisstijl
en vormgeving? Ook dit is mogelijk.
In overleg met de betrokkenen
binnen uw organisatie kan het team
van ErbisOnline één of meerdere
voor u op maat gemaakte
Dashboards ontwerpen.

Meer weten
Neem contact op met één van onze
accountmanagers op
telefoonnummer 026-3127000 om te
horen welke mogelijkheden we uw
organisatie kunnen bieden, of kijk op
www.vanbeek.com.
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