
ENERGY 
EXPENSE 
MANAGEMENT™
Energiemanagement door inzicht



Uw partner in 

energie

WIE  ZIJN  WIJ?

Bij Energy Department vinden wij dat er in het bedrijfsleven flink bespaard 

kan worden op energie. Door samenwerking en kennisdeling kan er 

eenvoudig én veel bespaard worden. Zowel op het energietarief als het 

energieverbruik.

 

Door pro-actief te handelen, praktische handvatten te bieden en de 

administratie te versimpelen kan er met weinig moeite vaak veel worden 

bespaard. Samen besparen we immers meer!

 

Wij helpen de zakelijke markt besparen op hun energierekening. Door 

koopkracht te bundelen in een energiecollectief helpen wij alle 

deelnemers aan een goedkoper energietarief. Daarnaast ondersteunen 

wij bij energiebesparende oplossingen en verduurzaming.



Energy Expense 

Management™

Want meten is weten

Om de juiste keuzes te maken is het belangrijk om precies te 

weten wat het patroon van uw verbruik is. 

 

Met ons Energy Expense Management heeft u altijd direct 

inzicht in uw verbruik. 

 

De software geeft real-time inzicht in het verbruik. Laat u 

periodes en/of locaties met elkaar vergelijken en vertaalt uw 

verbruik direct naar CO2 verbruik en bijvoorbeeld het CO2-

verbruik per FTE. 

 

Maar er is meer..



De mogelijkheden

Meetdata van al uw energiemeters 

(GV & KV)

 

Overzichtelijke dashboard 

Analyse op (groepen) meters

Beheren van uw organisatie en gebruikers

Registratie van stamgegevens van uw aansluitingen

 

Vergelijk al uw aansluitingen in 1 overzicht met elkaar.
 
Vergelijk het totaalverbruik van al uw aansluitingen in twee 
verschillende perioden per elkaar.
 
Monitor uw energiestromen en maak diverse analyses met 
behulp van taartdiagrammen
 
Maak online een draaitabel van uw organisatie en bekijk de 
resultaten van al uw aansluitingen in 1 overzicht.
 
Leg de verschillende dagen van de week over elkaar heen en 
krijg afwijkingen inzichtelijk.
 
Zoom tot op kwartierniveau in op belastingen
 
Zoom tot op kwartierniveau in op blindvermogen
 
Vraag de data op in tabelvorm en download deze in Excel
 
Structureer uw organisatie, maak afdelingen, categorieën, 
objecten & meters aan en beheer ze vanuit 1 scherm.
 
Presenteer al uw aansluitingen in 1 overzicht.
 
Leg alle technische eigenschappen van uw aansluiting vast 
en sla foto’s op.
 
En meer..

Meer weten??
 
Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 220 90  90
inE-mafl: io@edepartment.nl



Energy Support 

Management
PERIODIEKE  ANALYSES  & 

ADVIES

Bij Energy Department denken & kijken we graag met u mee. Onze 

specialisten bespreken graag met u de mogelijkheden van het systeem 

door.

 

Samen met u stellen we concrete doelen af voor de toekomst.

 

U ontvangt periodieke rapportages over uw gebruik. Wij helpen u bij het 

verbeteren van uw energie en CO2 prestaties. 

 

Dankzij onze kennis & kunde werkt u soepel naar een optimaal 

energiemanagement.

 

 



ENERGY EXPENSE MANAGEMENT™

Energy Expense Management™

Energy Support Management

Aansluitkosten (eenmalig)

PRIJS

€   5,50*

€   5,00*

€ 65,00

Kosten per maand per 
aansluiting, exclusief 

BTW



MEER WETEN?
Neem contact met ons op
 
Telefoonnummer:  020 220 90 90
E-mail: info@edepartment.nl
 
Adres: Stroombaan 6-8, 1181VX Amstelveen


