Dengy
Dashboard
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
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.

Dengy Dashboard geeft u inzicht in marktgegevens en geeft
deze weer in overzichtelijke tabellen en grafieken. Bovendien
kunt u data van uw eigen energiehuishouding inlezen en
benchmarken met collegabedrijven. Dengy Dashboard kent
een standaard rapportagemodule voor de verplichte EEDaudit. Daarnaast zijn zes dagdelen consultancy inbegrepen
bij het abonnement.
Dengy Dashboard biedt:
–	Direct inzicht in diverse relevante energiemarkten,
reservemarkten en meteo databronnen.
–	Overzicht van de eigen energiedata. U kunt hiervoor
zelf bestanden aanleveren of Dengy autoriseren deze
gegevens van het meetbedrijf te ontvangen.
–	Een benchmarkmodule die u in staat stelt (historische)
vergelijkingen te maken met de energieprestaties van
collegabedrijven en met uw eigen energieprestaties van
voorgaande jaren.
–	Mogelijkheden om de haalbaarheid van
duurzaamheidsmaatregelen te toetsen.
–	Een rapportagemodule die gestandaardiseerde gegevens
genereert ten behoeve van de EED-audit. U wordt daarbij
ondersteund door een professional van Dengy. Hiervoor
zijn zes dagdelen opgenomen binnen uw abonnement.

Klaar voor de EED audit

Europa eist dat u rapporteert over uw energieverbruik en
de haalbaarheid van maatregelen die u kunt nemen om dat
verbruik terug te dringen. De rapportagemodule ondersteunt
u volledig bij deze verplichte EED-audit.

Benchmark

U bent bovendien in staat om uw energieverbruik te toetsen
aan de energiehuishouding van collega’s in de branche.
Dit geeft inzicht in de werkelijke noodzaak van verdere
verduurzaming om voorop te blijven lopen.

Abonnement

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

