
Oszczędzam, dzięki automatycznej analizie kosztów zużycia energii. 

OGRZEWANIE 
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DANE W JEDNYM MIEJSCU 
W biurze, czy w terenie – ja i mój zespół możemy 
korzystać z informacji. Przez całą dobę i na dowolnym 
urządzeniu (komputer, tablet, smartfon). 

OBCIĄŻENIE  
– czy nie pracują 
niepotrzebnie? 

OŚWIETLENIE 

OBIEKTY – czy nie oświetlamy niepotrzebnych 
przestrzeni (np. po godzinach przyjęć interesantów) 

ULICE – czy nasze źródła światła są wydajne? 
Czy opłaca się inwestować w nowe technologie? 

KLIMATYZACJA 

Zarządzanie - czy racjonalnie korzystamy z energii  
i nie marnujemy jej (np. w ciepłe dni)? 

Modernizacja budynków – czy docieplenie / remont 
instalacji przyniosły planowane korzyści?  

URZĄDZENIA 

SERWIS – naprawiać, 
czy kupić nowe 
(bardziej oszczędne)? 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Sprawdzone rozwiązanie 
 
Opracowaliśmy system,  
który przynosi realne korzyści.  
Działa m.in. w sieci H&M, gdzie 
daje nawet 30% oszczędności  
na kosztach energii w sieci 
salonów sprzedaży. 



ŁĄCZENIE INFORMACJI 
Bilander daje mi nieograniczone 
możliwości rozbudowy. 
Z łatwością dostosowuję system  
do zaawansowania technicznego 
podległych mi obiektów. 
 
Dołączam do analizy dowolne 
dane (np. pogoda). 

Dzięki Bilander bez trudu 
zarządzam zużyciem energii  
we wszystkich lokalizacjach. 
 
Moi współpracownicy znają 
aktualny stan zużycia energii, 
ale też sami proponują  
i wdrażają sposoby,  
jak je zmniejszyć. 

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ELASTYCZNOŚĆ RAPORTOWANIA SPRAWNOŚĆ URZĄDZEŃ 
System pozwala mi 
dostosowywać raporty  
do aktualnych potrzeb. 
 
Oglądam dane w nowym 
ujęciu. Wykonuję raporty 
z dowolnego wycinka czasu 
dzięki funkcji filtrowania. 

Przyspieszam przepływ 
informacji dzięki temu,  
że raporty są dostępne 24/7. 
 
Mogę zapisać i wysłać raport  
w wybranym formacie  
(np. PDF, Power Point,  
Excel, PNG). 

Znam koszt pracy urządzeń. 
Wiem, gdzie i jakie awarie 
zdarzają się najczęściej.  
 
Mogę zapobiegać 
niepotrzebnym kosztom  
i oceniać opłacalność  
wymiany sprzętu. 

Szybko znajduję przyczyny 
odchyleń od planu.  
 
W dowolnym momencie 
przeprowadzam pogłębione 
analizy i drążenie danych. 
 
Definiuję nowe raporty oraz 
dowolnie zmieniam istniejące. 

KONTROLA KOSZTÓW 
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Informacje z wszystkich obszarów firmy mam w jednym miejscu 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

KONTROLA WYDATKÓW 
Obniżam koszty utrzymania 
obiektów, ale zachowuję komfort 
użytkowników. 
 
Porównuję kwoty na fakturach 
i realne zużycie. Sprawdzam,  
czy zużycie nie przekracza 
planowanego. 

ANALIZY I RAPORTY 
Obserwuję, ile prądu zużywają 
poszczególne obszary, obiekty,  
a nawet urządzenia. 
 
Unikam niepotrzebnego  
zużycia energii. Moja praca 
przynosi korzyści całej firmie. 

PROGNOZY KOSZTÓW 
Planuję zużycie energii 
i sprawdzam, co na nie wpływa. 
 
Korzystam z zaawansowanych 
modeli prognozowania, które 
wspomagają precyzyjne 
budżetowanie. 


