Dengy
Forecast
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 Forecast biedt ten opzichte van Dengy Dashboard
een belangrijke extra functionaliteit: een betrouwbare
voorspelling van het prijsverloop van de energie- en
onbalansmarkt. Hiermee kunt u energie scherp inkopen en
uw duurzaam opgewekte energie aanbieden op gunstige
momenten.
Dengy Forecast 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 duurzaamheids
maatregelen 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.
–	Zeer betrouwbare voorspellingen van de prijsontwikkeling
van de energiemarkt, wat het mogelijk maakt aanzienlijk
scherper in te kopen.
–	Onbalansgegevens en -prijzen, zodat u effectief gebruik
kunt maken van significante kostenvoordelen rondom
onbalansverrekenprijzen.

Voorspellen

Historische data en expertise zijn samengebracht in
unieke, voorspellende algoritmes die met een zeer
grote nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen over de
prijsvorming. Door het inzicht dat u op deze wijze verkrijgt,
kunt u scherper inkopen op de volatiele energiemarkt.
Ook beslissingen over investeringen in eigen duurzame
energiebronnen kunnen beter beoordeeld worden.

Abonnement

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

