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1. Inloggen & inloggegevens
Voordat u voor de 1e keer kunt
inloggen heeft u van ons per e-mail
een

wachtwoord

gekoppeld

aan

het

ontvangen
door

u

opgegeven mail adres. Met die
combinatie kunt u in het vervolg
inloggen.

Mocht

u

het

wachtwoord

zijn

vergeten, dan kunt u dit wijzigen via
de knop “RESETTEN”.

2. Eerste blik op het dashboard

Na het inloggen komt u als eerste
op de pagina van de locatie die
boven aan de lijst staat.
1. Via de linker kolom kunt u alle
informatie van de desbetreffende
locatie bekijken.
2. Rechts bovenaan staat de naam
van de locatie. Door op de naam te
klikken kunt u een andere locatie
kiezen.
3. Overzicht van de meetgegevens
van de gekozen locatie (zie 2)

4. Met deze knop kunt u uw locaties
en accountgegevens beheren en
uitloggen.
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3. Informatie op het dashboard
Op de startpagina van een locatie
staan de volgende gegevens:
1. Verbruik elektriciteit
2. Toelevering elektriciteit (bv. 3.
Piekbelasting van het elektra op de
aangeven datum en tijdstip.
4. Verbruiksgegevens gas
5. Uitstoot van CO2 als gevolg van de
energieconsumptie.
6. Elektriciteitsverbruik afgelopen jaar
t.o.v. uw type gebouw
7. Gasverbruik afgelopen jaar t.o.v. uw
type gebouw
8. Verdeling consumptie en toelevering
van de elektriciteit (in %) verdeeld over
hoog en laag tarief
hoog tarief (lichtgroen)
laag tarief (donkergroen)
Laag tarief toelevering (geel)
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4. Verbruiksinformatie per onderdeel
In de linker kolom kunt u verschillende
specifiekere gegevens terugvinden

Beginpagina van een locatie
Werkelijke reële elektriciteitsconsumptie
Verbruiksgegevens elektriciteit
Overzicht van de piekbelasting (electra)
Verbruiksgegevens gas
Overzicht van het maandelijks verbruik en de bijbehorende
betalingen
Vergelijk uw verschillende locaties voor afgelopen maand
Compleet overzicht van uw verbruik (elektriciteit, teruglevering en gas)
Mogelijkheid om de verbruiksgegevens te exporteren in een csvbestand
Aan- of uitzetten van de mogelijke meldingen
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5. Elektriciteit
1.

Totale verbruik elektriciteit (kW)

2.

Opgewekte energie (zonnepanelen)

3.

Kosten consumptie (€)

4.

Piekbelasting (W)

5.

Uitstoot en teruglevering van CO2 (kg)

6.

Periode aanpassen

7.

Instellingen staafgrafiek

Hoog tarief (lichtgroen)
Laag tarief (donkergroen)
Teruglevering laag tarief (lichtgeel)
Teruglevering hoog tarief (donkergeel)
Sluimerverbruik (rood)*

Verdeling consumptie van het
elektriciteit (in %) verdeeld over
hoog en laag tarief:
Hoog tarief (lichtgroen)
Laag tarief (donkergroen)
Teruglevering laag tarief (lichtgeel)
Teruglevering hoog tarief (donkergeel)

Kostenspecificatie van het verbruik
per aangegeven periode.

* Weergave van het sluimerverbruik is
aan of uit te zetten via de knop
instellingen (7). De weergave van
sluimerverbruik voor perioden langer
dan 1 week geven geen goed inzicht.
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6. Max Watt

Overzicht van de maximale piek in de
consumptie van elektriciteit voor de
aangegeven periode.
1.

Periode aanpassen

Max. watt piek consumptie (groen)
Max. watt piek teruglevering (geel)
Aansluitwaarde (rood)

7. Gas
1.
2.
3.
4.
5.

Totaal verbruik gas (m3)
Kosten consumptie (€)
Gasverbruik per periode
Maandelijks overzicht van de
consumptie
Periode aanpassen

Gasverbruik (groen)
Buitentemperatuur (rood)

8. Betalingen
Overzicht van de geschatte betalingen

1.

Wat er al is betaald aan de
energieleverancier

2.

Geschatte bedrag met uw
eigenlijke verbruik.

3.

Verschil tussen al betaald (1) en
uiteindelijk bedrag (2). Kan
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uitkomen op bedrag te betalen of bedrag dat u verschuldigd is

4.

Stuur ons uw factuur op zodat wij deze kunnen vergelijken
met onze gegevens.
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9. Vergelijk locaties

Vergelijk elektriciteitsverbruik in kWh per m2
per
maand,
voor
de
afgelopen
kalendermaand.

Vergelijk gasverbruik in m3 per m2 per maand,
voor de afgelopen kalendermaand.

Elektriciteitsverbruik in kWh en
gasverbruik in m3 per m2 voor het
afgelopen jaar.

