
“Een overtuigend 
presentatiemiddel voor 
klanten, bezoekers en 

medewerkers”

Wat is Erbis TV?
Erbis TV is een energiedisplay waar-
mee u uw energieambities in beeld 
brengt. Door gebruik te maken van 
aantrekkelijke visualisaties en begrij-
pelijke vergelijkingen wordt voor 
publiek én medewerkers in één oog-
opslag duidelijk wat u wilt bereiken, 
welke initiatieven u hiertoe genomen 
heeft en wat uw inspanningen opge-
leverd hebben. 

Met Erbis TV brengt u in beeld hoe-
veel energie duurzaam wordt opge-
wekt, hoeveel er verbruikt en 
bespaard is en hoeveel CO2-reductie 
dat oplevert.

Erbis TV beperkt zich echter niet tot 
energetische gegevens. Met de Erbis 
TV editor kunt u de getoonde infor-
matie exact aan uw eigen wensen 
aanpassen.

Inzicht voor iedereen
Met behulp van begrijpelijke informa-
tie legt Erbis TV de verbinding tussen 
verbruik, opbrengst en 

duurzaamheid. Hiermee biedt Erbis 
TV inzicht in energiestromen die 
anders veelal onzichtbaar blijven. 

Erbis TV helpt de mensen in uw 
organisatie bewust te worden van 
het effect van duurzame energiepro-
jecten en de hoeveelheid energie die 
zij gebruiken.

Laat ook uw bezoekers zien wat u 
bereikt heeft door uw energiegege-
vens uit te drukken in herkenbare 
vergelijkingen. Breng getallen tot 
leven, door te laten zien wat de hoe-
veelheid bespaarde energie betekent 
ten opzichte van bijvoorbeeld het 
aantal spaarlampen, tv’s of auto’s 
dat op die energie zou kunnen wer-
ken. 

Door gebruik te maken van begrijpe-
lijke vergelijkingen wordt ook voor 
uw bezoekers duidelijk wat uw 
inspanningen in de praktijk opbren-
gen.

Als bedrijf heeft u duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Toch 

blijven de resultaten van uw duurzame ambities maar al te vaak 

onzichtbaar voor de buitenwereld. Met de Erbis TV energiedisplay 

biedt Van Beek u de oplossing.

Maak uw energieambitie zichtbaar

Erbis TV energiedisplay



“Een onuitputtelijke 
inspiratiebron om het nóg 

beter te doen”
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Waarom Erbis TV?
Hardware onafhankelijk:
Erbis TV kan gebruik maken van elk 
scherm met een HDMI ingang.
Geen on-site, arbeidsintensief 
onderhoud: 
Erbis TV wordt van afstand, buiten 
kantooruren, onderhouden.
Eenvoudig van afstand te confi-
gureren: 
Het enige wat u nodig hebt is een PC 
met een internetverbinding.
Gemakkelijk aan te passen:
Erbis TV geeft u de mogelijkheid om 
zelf gemakkelijk eigen content toe te 
voegen.
Koppelbaar:
De Energiedisplay is koppelbaar met 
ErbisOnline of Erbis om energiedata 
te ontsluiten.
Actueel: 
Erbis TV geeft u near real-time 
inzicht in uw gebruik.
Flexibel: 
Erbis TV is niet gebonden aan een 
specifieke technologie of hardware 
leverancier. Erbis TV levert u daar-
mee een oplossing voor de lange ter-
mijn.

Toepassingen
De Erbis TV kan voor vele doeleinden 
toegepast worden:
•	 Kostenreductie, door bewustwor-

ding van het energiegebruik.
•	 Transparantie, naar burgers, 

medewerkers, bewoners, scholie-
ren of patiënten.

•	 Erbis TV helpt bij het uitdragen 
van uw duurzaamheids ambities.

•	 Promotie van activiteiten en initi-
atieven van medewerkers of bur-
gers.

•	 Creëer bewustwording, in uw 
eigen organisatie, maar ook bij 
uw publiek, door creatieve visua-
lisaties en begrijpelijke vergelij-
kingen. 

•	 Gebruik de Erbis TV ter onder-
steuning van onderwijsprogram-
ma’s. 

•	 Laat uw bezoekers zien hoe 
duurzaamheid bij u op de agenda 
staat.

•	 Laat aan uw personeel zien dat 
duurzaamheid in uw organisatie 
grondig verankerd is. 

•	 Toon de effecten van het ener-
giegebruik op onze planeet, door 
energiegebruik voor uw publiek 
te relateren aan begrijpelijke 
eenheden.

Meer weten
Neem contact op met één van onze 
accountmanagers op telefoonnum-
mer 026-3127000 of kijk op 
www.vanbeek.com. 


