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Automatisk insamling av
nätbolagsdata förenklar
energiuppföljningen
CURVES CLOUD är EcoGuards öppna digitala mätinsamlingplattform.
När du ska göra energiuppföljning underlättar det om du har all
energistatistik samlat på ett ställe. Med CURVES CLOUD kan du få
automatiskt insamling av energistatistik för el, vatten, fjärrvärme och
gas från dina nätbolag. Analys och jämförelser kan du göra i CURVES.
CURVES CLOUD har stöd för export till energiuppföljningssystem
som t.ex VITEC ENERGI.
Med funktionen NätbolagsAgenter i CURVES kan denna mätinsamling
ske på ett effektivt sätt till låg kostnad. Begär offert från EcoGuard.
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Samla all energistatistik på ett ställe för
integration med system för energiuppföljning,
som t.ex VITEC ENERGI
Genom att låta EcoGuard CURVES samla in er energistatistik får du
energidata samlat på ett ställe och kan göra analyser och jämförelser.
Du får en automatiserad mätinsamling som gör att du spar tid och kan
fokusera på energisparande åtgärder. Allt som behövs är inloggningsuppgifter till ”Mina Sidor” hos ditt nätbolag.

INSAMLING
Våra Agenter samlar in energistatistik från ”Mina sidor”
hos ditt nätbolag och gör en sammanställning i CURVES.
Energistatistik från vatten, el, fjärrvärme och gas kan visas.
ANALYS
Gör jämförelser och analys av energidata i CURVES.

ABONNEMANGSLISTA
Skapa en lista automatiskt över alla era abonnemang.
Nya abonnemang i ert bestånd dyker upp automatiskt.
DYGNS- OCH TIMVÄRDEN
Samla in och lagra era timvärden.
REDUNDANT INSAMLING
Samla in parallellt från flera källor vilket ökar tillförlitligheten och minskar antalet luckor i mätdatat.

HISTORIK
Tillgång till all energihistorik i CURVES.
ENERGIUPPFÖLJNING
Stöd för export till FTP-server hos dig som kund eller kan
du välja att hämta filer från EcoGuards FTP-server.
Export av energistatistik kan göras varje dag eller en gång
per månad för energiuppföljning i t.ex Vitec Energi.

NYA AGENTER
EcoGuard utvecklar kontinuerligt nya Agenter och
samlar hela tiden in data från nya filformat. Finns inte
Agent för ditt nätbolag kan du göra beställning.

Exempel på utvecklade Agenter för insamling:
•
•
•
•
•
•
•

Affärsverken
Bjäre Kraft
C4 Energi
Eon
Eskilstuna Energi & Miljö
Fortum
Vattenfall

•
•
•
•
•
•

Göteborg Energi
Kalmar Energi
Norrenergi
Tekniska verken
Trelleborgs Kommun
Växjö Energi

NätbolagsAgenter
är en modul i CURVES
som aktiveras av EcoGuard
Begär offert!

HUR SER DET UT I CURVES?
Agenter för fastighetsmätare hittar du under Mät- och styrutrustning. De anläggningar som man vill samla in väljs i en
lista med anläggnings-ID, media och adress. Listan visar på
aktiva anläggningar som aktiverats för mätinsamling och nya
anläggningar som tillkommit. Anläggningar registreras in i trädstrukturen i CURVES av dig som kund eller av EcoGuard.
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