Dengy
Markets
Dengy is de leverancier van energiedata die uw
bedrijf verder helpt. Dengy verkoopt geen energie,
het verkoopt inzicht. Inzicht in het energieverbruik
van uw organisatie en in de energiemarkt.
De Smart Energy Data van Dengy stellen u in
staat om energie veel scherper in te kopen, beter
te onderhandelen en eigen duurzame bronnen
effectief te integreren. Zo kunt u energiekosten

Dengy Markets geeft u inzicht in marktgegevens en geeft
deze weer in overzichtelijke tabellen en grafieken.
U krijgt de data gepresenteerd over:
–	EPEX-energieprijzen; Day-Ahead-uurprijzen (per dag)
–	TenneT-onbalansgegevens (per minuut)
–	Netfrequentie in mHz per 10 seconden
–	IntraDay-prijzen (per 15 minuten of per uur)
–	ENTSOe Europese markten (incl. cross border flows)
–	Meteo-data (voor accurate productievoorspellingen uit
hernieuwbare bronnen)
–	DSO-data voor congestiemanagement
–	CO2-data

besparen, uw energie verduurzamen en direct
voldoen aan de rapportage-eisen van Europa.
Dengy geeft uw bedrijf grip op energie.
Dengy biedt hiervoor zes producten aan. De
producten zijn zo samengesteld dat elk product
ook alle functionaliteiten van de voorgaande
producten bevat.

Inzicht in de energiemarkt

Met Smart Energy Data van Dengy bent u volledig
geïnformeerd om het optimale uit uw energiecontracten te
halen en krijgt u ook zicht op de besparingen die mogelijk zijn.
Maar er zijn meer mogelijkheden:
–	De prijsfluctuaties op de energie- en reservemarkt
nemen toe. Met Dengy Markets krijgt u inzicht in die
markten, zodat u inschattingen kunt maken van het
voordeel dat op die markten te behalen is.
–	Dengy Markets toont overzichtelijk de goedkoopste uren
voor de komende periode.
–	Dengy Markets legt een basis voor gefundeerde
beslissingen over de haalbaarheid van investeringen in
duurzame energie.
–	Het is onvermijdelijk dat CO2-uitstoot in de toekomst
(hoger) geprijsd zal worden. Voor grote uitstoters is dit
al het geval. Met Dengy Markets kunt u het effect van
een dergelijke prijswijziging voor uw bedrijfsresultaat
doorrekenen.
Kortom, met Dengy Markets krijgt u inzicht in de financiëleen duurzaamheidsvoordelen die binnen uw bedrijfsvoering te
behalen zijn.

Abonnement

U sluit voor Dengy-producten een jaarabonnement af. Bij
Dengy Markets is dat gebaseerd op uw aansluitvermogen.
Voor exacte tarieven per aansluitvermogen-bandbreedte
neem contact op met Dengy via email info@dengy.net.

