
Birçok işletme ve kurum için enerji ciddi bir maliyet kalemidir. Fakat birçok 
işletme bu zamana kadar enerji maliyetlerinin önemini azımsadı. İçinde 
bulunduğumuz “Şeffaflık Çağı” ve enerji birim maliyetlerinin artışı 
işletmelerin her şeyi raporlamalarını, ölçmelerini ve müşteri memnuniyetini 
artırmalarını zorunlu kılıyor. Bu dinamikler global şirketleri, yeni bir bakış 
açısı kazanmaya ve enerji yönetimi yapmaya yönlendiriyor.

Enerji iş zekası çözümlerinden biri olan Enerji IoT Platformu, kullanılan 
enerjiyi azaltmanın ve maliyetleri düşürmenin yanı sıra, yeni 
düzenlemelerin enerji maliyetlerini nasıl şekillendireceğini anlamanızı, 
böylelikle işletmenizin karşılaştığı riskleri azaltmanızı sağlıyor.

Bunu 4 ana başlık altında toparlamak gerekirse;

1. Enerji maliyetlerinizi neyin artırdığını ve bu artışın işletmeniz 
üzerinde olan etkilerini bilmek
2. Daha az enerji tüketmek ve enerji maliyetinizi azaltmak
3. Faturalarınızı yönetebilmek
4. Temel enerji giderleri hakkında kolaylıkla bilgi edinebilmek 
ve raporlama yapabilmek

Dijital enerji yönetimi, kullanıcılara yukarıdaki konular hakkında 
şeffaflık sağlar. Elde ettiğiniz net sonuçlarla yalnızca 
maliyetlerinizi azaltmakla kalmaz, uzun dönemde başarıyı elde 
edecek şekilde daha etkili operasyonlar geliştirebilirsiniz.

Bu kitabın size yardımcı olacağı konular:

      Günümüzde enerji iş zekası çözümlerinin neden bu kadar 
önemli olduğu

      Dijital enerji yönetiminin, geleneksel enerji yönetim 
hizmetlerinden ne gibi farklılıklar sağladığı

      Enerji iş zekası çözümlerinde hangi özelliklerin ve 
fonksiyonların bulunduğu
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bölümlerini bulacaksın.
Okuyacağın bu bölümlerden sonra

bir aydınlanma yaşayacağına
şimdiden söz veriyoruz! 

BU E-KİTAPTA;

Bu e-Kitap 5372 kelimeden 
oluşmakta ve senin enerji 

yönetimine olan bakış açını    
değiştirmek için 4 ayda 

hazırlandı!

BU KİTABI NEDEN OKUMALISIN?

HAZIR MISIN?
HADİ BAŞLAYALIM.
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ENERJİYİ AKILLI BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK 
NE ANLAMA GELİYOR?



İlk Olarak Kapsamına 
Bakalım...

Enerji IoT Platformu’nun sektörlere göre 
kullanıcıları şu şekildedir:

•      Bankalar
•      Oteller
•      Restoran ve
       Hızlı Tüketim Zincirleri
•      Fabrikalar
•      Alışveriş Merkezleri 

Tesisim Enerji IoT Platformu İçin Uygun Mu?

Enerji İş Zekası Çözümü
Nedir?

Enerji IoT Platformu,
işletmelerin 6 temel konu hakkında 

daha etkin bilgiye sahip olmasına 
yardımcı olur:

Enerji
Tasarrufu

Fatura ve
Tarife Yönetimi

Operasyonel
Verimlilik

Bakım ve
Envanter Yönetimi

Kestirimci
Bakım

Bütçeleme

Reengen’in sunduğu Enerji IoT Platformu, toplu 
konutlar, ticari binalar, endüstriyel tesisler ve 

yenilenebilir enerji santralleri için bulut tabanlı bir 
enerji iş zekası çözümüdür. Bina ya da tesislerde ana 

tüketim ve alt kırılım noktalarının izlenebilmesi 
sayesinde iklimlendirme, aydınlatma gibi bina 

içindeki her bir sistemin enerji performans analizini 
çıkarabilir ve uçtan uca yönetimini sağlar. Aylık ve 

yıllık online raporlama modülüyle binaların enerji 
dikeyinde ne kadar iyi yönetildiğini görebilme imkanı 
yaratır. İşletmenizdeki enerji maliyetlerini yönetmek, 

tasarruf fırsatları belirlemek ve verimliliği arttırmak 
için yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır.

Bulut tabanlı veri analizi ve IoT teknolojilerini 
kullanarak, enerji tüketimi yapan tesislerden ve 
üretim santrallerinden topladığı kritik verileri 
anlamlı hale getirip, aksiyona dönüştürülebilir 
bilgi şeklinde sunar. Web ve mobil uygulama, 
raporlar, dijital enerji yöneticiliği servisi ile tesis 
yöneticilerinin, teknik müdürlerin enerji 
yönetimini çok daha etkin yapmalarını sağlar. 

NE?

NASIL?

4 SORUDA ENERJİ IoT PLATFORMU

KİM?

•      Perakendeler
•      Hastaneler
•      Eğitim Kurumları
•      Ofis Binaları
•      Enerji Üretim Santralleri
•      Süpermarketler

Bir Bina Otomasyon Sistemi

Bina otomasyon sistemleri (BOS) oldukça faydalıdır.
Bina içerisinde cihazların ne zaman açılıp 
kapanacağını bildirmek için programlanmışlardır. 
Binanın farklı lokasyonlardaki sıcaklıklarını 
ayarlayarak odadan odaya veya kattan kata 
koşmanızı ortadan kaldırırlar. Binada yaşayanların 
veya çalışanların mutlu ve rahat olması için pek çok 
işi başarırlar. Enerji IoT Platformu, bina otomasyon 
sistemlerinin yerine geçmez. Bu yazılım maksimum 
maliyet tasarrufu için en iyi zamanlama ve 
optimizasyon uygulamaları hakkında bilgi veren 
tamamlayıcı bir araçtır.
 

Sadece Enerji Yöneticileri İçin
Tasarlanmış Bir Araç

Enerji IoT Platformu, tüm enerji verisinin tek bir 
merkezi platformda toplanması ve farklı kullanıcılar 

için farklı özellik ve araçların tasarlanması, tesis 
yöneticisinden CFO’nun son tahminlerini iletmekle 

sorumlu kişiye kadar daha akıllı kararlar verilmesinin 
önünü açıyor.

 

Çabasız Değer Sağlayan Bir Çözüm

Genel olarak enerji verisiyle ilgilenen kişilerin
büyük çoğunluğu bu veriyle ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Gerçek anlamda bir etki yaratmak adına, bu verileri takip edecek 
ve aksiyonları yazılımın topladığı verilere göre planlayabilecek 

yetiye sahip olmak gerekiyor. Enerji IoT Platformu’nu kullanarak 
enerjinizi yönetebilir ve tesisinizde tasarruf sağlayabilirsiniz.

 

Aylık olarak enerjiye ne kadar para harcadığımızı bilmek

Enerji bütçesi oluşturup bunu takip edebilmek

İşletmenizi, enerji piyasasıyla ilişkili risklere karşı koruyabilmek

Ay sonunda enerji maliyet artışlarını hesaplayabilmek ve raporlayabilmek

En uygun fiyatlarla enerji tedarik edebilmek

En iyi fiyatlarla enerji aldığınızı gösterebilmek

Raporlama, bütçeleme ve izleme için merkezi elektrik faturasına sahip olabilmek

Elektrik faturalarındaki hataları belirleyebilmek ve çözebilmek

Enerji kullanımını ve CO2 emisyonunu takip edebilmek, analiz edebilmek ve
raporlayabilmek

Enerji harcamalarını azaltacak yeni yöntemler belirleyebilmek

Raporlama standartları ile uyum gösterebilmek

Portföydeki tesisleri karşılaştırabilmek ve benzer gruplara karşı değerlendirebilmek

Enerji projeleri ve yatırımlarının etkilerini izleyebilmek

Daha kapsamlı enerji yönetiminde paydaşların katılımını sağlayabilmek

Enerji yönetim politikalarının uygulandığından emin olabilmek

Enerji yönetimi girişimlerine finansman sağlayacak yeni yöntemler bulabilmek

Yeni tesisin ve sistemin en yüksek talebe ne zaman ulaşacağını önceden bilebilmek

Gerçek zamanlı enerji fiyat bilgisine göre operasyon kararları verebilmek

En yüksek talep fiyatlarını ve bunları azaltma fırsatlarını analiz edebilmek

Toplam Puan

Faktörler 1-5 ölçeği ile
önemi

Bu çözüm hakkındaki detayları merak ediyorsan
Bölüm 6’ya ışınlan!
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ENERJİ
IoT

PLATFORMU
NE
DEĞİLDİR?

Eğer 48 puanın
üzerindeyseniz:
Enerji IoT Platformu
sizin için doğru bir yatırım olacaktır.

Eğer 32 ve 48 puan
arasındaysanız:
Yararlı bir araç olabilir ama
hemen uygulanacak kadar
kritik değildir.

Eğer 32 puanın
altındaysanız:
Başka yazılım veya platformlara
yatırım yapmanız
daha mantıklı olacaktır.

Tüketim anormalliklerini tespit ederek e-posta, SMS yoluyla haber verir, bu anormalliklere karşı 
aksiyon almaya yönlendirir. Bu sayede enerji maliyetleri ortalama %5-15 aşağıya çekilebilir. Tüm kritik 
güç sistemlerini (Jeneratör, UPS, kojen vb.) tek platformdan izleyebilme ve yönetebilme imkanı sunar. 
Bu imkanın hem operasyonel hem idari katkıları olur. Excel sayfalarında vakit kaybetmek yerine enerji 
ve sürdürülebilirlik raporlarını kısa sürede oluşturmaya yardımcı olur. Ek olarak farklı lokasyondaki 
işletmelerin enerji tüketimini ve kritik cihazlarını platformdan üzerinden takip ederek uzaktan 
yönetilebilmesini sağlar. Bu imkanla teknik ekip yönlendirmelerini optimize ederek aylık 30-45 
adam/gün’e kadar operasyonel verimlilik sağlatabilir.

NEDEN?

Bu tabloyu kullanarak aşağıdaki faktörlere tesisiniz için 
ne kadar önemli olduğuna göre 1-5 arasında bir puan 
verin. 
*1 hiç önemli değil, 5 oldukça önemli.

      Aylık enerji harcamalarınızı tam olarak neyin 
yönlendirdiğini anlayabilir.

      Enerji verimliliği yatırımlarınızı önceliklendirirken 
gerekli bilgiyi size aktarabilir.

      Faturalarınızı anlamlandırarak işletmeniz için en 
doğru tarifeyi seçebilir.

      Kestirimci bakım modülü sayesinde cihaz arızalarını 
öngörerek bakım sürelerini optimize edilebilir.

Enerji birçok işletme için temel işletme maliyetidir. Fakat 
çok az sayıda işletme ihtiyacı olan donanıma sahiptir. 
Reengen’in sunduğu Enerji IoT Platformu, toplu konutlar, 
ticari binalar, endüstriyel tesisler ve yenilenebilir enerji 
santralleri için bulut tabanlı bir enerji iş zekası çözümüdür. 
Bu enerji iş zekası çözümü:



Enerji İş Zekası
Çözümlerini
Yönlendiren 5 Trend
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Günümüzde iş dünyası hiç olmadığı kadar dinamik ilerliyor. Enerjinizi neden 
yönetmeniz gerektiğini anlatan bazı trendler aşağıdaki gibidir.

Trend #4:
Başarılı şirketlerin ve yatırımcıların
bilinci artmaya başlıyor.
Kısıtlı bütçe kaynağı ve artan taleplerin olduğu bu zamanda, CFO’lar “işletme açısından 
kritik” girişimler yerine enerji verimliliği projelerinin daha az öneme sahip olduğunu 
görmüştür. İşletme karlılığı ve enerji yönetimi arasındaki bağlantı gözle görülür bir hale 
geldikçe bu durum değişmeye başlıyor. Deloitte’un 2015 Kaynak araştırmasına göre bilinçli 
enerji tüketimi işletmelerin kültürüne yerleşti ve şirketler buna bağlı olarak enerji yönetimini 
önemli bir kurumsal strateji olarak görmeye başladı.

Günümüzde yatırımcılar, işletmelerin marka değeri gibi daha az somut olan varlıkları nasıl 
yönettiğine bakmaya başladı. Küresel Sürdürülebilirlik Yatırım Değerlendirmesine göre 2014 
yılında küresel hisse yatırımlarının %30’u (21,4 milyon $) güçlü kurumsal sorumluluk 
performansı gösterdiği için seçildi.

Daha sürdürülebilir işletme kararları için üst yönetim üzerindeki baskılar, günümüzde hızlı 
büyüyen tüketici ve çalışan temelinden gelmektedir: bunlar Y kuşağıdır. Günümüzdeki CEO 
demografilerinin %60’ından fazlası temel bir işletmenin dönüşüm trendini değişim olarak 
göstermektedir. Bunun sonucu olarak çevresel etkilerine önem veren şirketler Y kuşağının 
daha fazla dikkatini çekmeye başlamıştır.

Trend #1:
Enerji kullanımı gün geçtikçe
daha karmaşık bir hal alıyor.
Örnek olarak ABD’yi ele alalım: ülke çapında 3.292 hizmet kuruluşu var, ticari ve 
kurumsal müşteriler için 18.300 elektrik oran sınıfı var ve bu oran sınıflarında 
95.000 ayrı tarife var. Bu da demek oluyor ki maliyetleri hesaplarken dikkat 
etmeniz gereken çok fazla değer var. Bunların yanı sıra sayaç okumasından 
sonra faturalar 45-60 gün sonra geliyorsa maliyet yönetimi daha da karmaşık bir 
hal alıyor.

Elektrik piyasaları gün geçtikçe daha karmaşık bir hale geliyor. İspanya’da bugün 
6 farklı bölgede yaz ve kış sezonları için ayrı ayrı 6-zamanlı ve 3-zamanlı çok 
farklı elektrik tarifeleri bulunuyor. Ülkemizde de artık tüketiciler farklı tarifelere 
maruz kalabiliyor. Örneğin PTF bazlı Son Kaynak Tedarik Tarifesi, Çift Terimli 
Tarife seçenekleri gibi yeni tarifeler, başarılı gerçek zamanlı enerji yönetimi ile 
ciddi maliyet avantajları oluşturabiliyor.

Trend #2:
İyi enerji yönetimi
her zaman gönüllü bir iş değildir.
2015 yılı sonunda düzenlenen Paris İklim Konferansına katılan 190’dan fazla ülke, ortalama küresel sıcaklık 
artışının 2°C’de sınırlanacağı konusunda anlaştı. Bu artış ile birlikte iklim değişikliğiyle ilgili daha fazla yasanın 
geleceği tahmin edebilir. İklim değişikliği ve sıcaklık artışıyla ilgili, yerel yönetimler önlemler almaya başladı 
bile: 2007 yılından itibaren enerji açığı yasaları ABD çapında %150 oranında artış gösterdi. Örnek olarak: 
ABD'deki Austin..... diye giden cümleyi paragrafın sonuna kadar silelim yerine -- '' Örnek olarak, ülkemizde 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlamış ve toplam 6 kategoride tanımladığı 55 Eylem ile, 2023 yılında 
birincil enerji tüketimini %14 azaltmayı hedeflemiştir. Ayrıca 2030’da sera gazı salınımını %21 azaltmayı 
hedeflemiştir. 
Gelecek yıllarda kaç şehir ve ülke  bu tür önlemler alacak?
Dünya çapında pek çok yerde hızlı bir şekilde yürürlüğe giren yasalara ve  benimsenen politikalara uyum 
sağlamak zaman ve kaynak açısından fazla yük oluşturabilir ve ticari riskleri ortaya çıkarabilir.

Trend #3:
Oldukça fazla enerji kaybı yaşıyoruz
fakat buna karşı bir şey yapmıyoruz.
2017 TUİK verilerine göre, İmalat sanayi Türkiye’nin enerji tüketiminin 
%42,2’sini oluşturuyor ve bu enerjinin yıllık ortalama %28’ini kaybederek, 
yüksek meblağların masada kalmasına neden oluyor. Oluşturulan 
politikaların başarılı olabilmesi için şirketler gerekli verilere ve araçlara 
erişebilmelidir. Bu yüksek kalite enerji verisine ve gelişmiş analitik araçlara 
erişebilen işletmelere baktığımızda sadece üçte biri başarılı olduğunu 
belirtiyor. Bu konuda önümüzde çok uzun bir yol olduğu görünüyor.

Trend #5:
Enerji Yönetim Teknolojileri,
temel işletme masrafına dönüşüyor.
Lider şirketler enerjiyi gerçek ve yönetilebilir bir maliyet olarak ele alıyorlar. Fakat yıllardır karmaşık işletme 
teklifleri ve kanıtlanmamış yatırım getirisi hakkında sadece tek bir çözüm vardı. Piyasadaki hiçbir şirket 
temel enerji yönetimindeki zorlukların karmaşıklığını ele almıyordu.

Günümüzde yeni teknolojiler ve makina becerilerindeki gelişmeler, Nesnelerin İnterneti sayesinde ortaya 
çıkan fazla miktarda veri ve büyük veri analizleri, şirketlerin enerjiyi diğer işletme masrafları gibi görmesine 
ve yönetmesine yardımcı oluyor.

Sonuç
Enerji, büyük ölçeklerde ve dağınık yapılarda daha karmaşık bir hal alıyor. Bu nedenle enerji 
maliyetlerini kontrol altına almak da aynı oranda zorlaşıyor. Bunun önüne geçmek adına finansal 
zorunluluklar, düzenlemeler uygulanmalıdır. Sürdürülebilir bir işletme olma konusunda ülkemizdeki 
bilinç ve baskılar her geçen gün artıyor ve buna karşılık enerji maliyetlerini yönetmekle sorumlu olan 
kişilerin çoğu hala bu konuda gerekli donanıma sahip değiller.

Düzenleme yapmak adına, enerji maliyetlerini yönetmekle sorumlu olan kişilerin 
göz önünde bulundurması gereken 3 önemli nokta:

1. Enerji maliyetlerini yönlendiren öğelerin işletmeleri nasıl etkilediği,
2. Enerji yönetimi çözümlerinin, bu maliyeleri yönetmek için nasıl yardımcı olabileceği,
3. İşletmelerini yazılım tarafından yönlendirilen yaklaşımlarla nasıl hizalayacak şekilde işletme 
vakaları oluşturabilecekleridir.

$



İşletmenizde
Zorlanabileceğiniz
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Problem Problemi Kim Hissediyor? Temel Nedenler
Enerji IoT Platformu

Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
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“Enerjiyi işletmem için en 
uygun fiyata satın 
aldığımıza emin değilim.”

‘’Zorunlu enerji etütleri, 
ISO50001 ve ISO14001 gibi 
standartlara uyumluluk 
sağlamak büyük bir baş 
ağrısıdır.’’

“Takımım veri toplama ve 
enerji maliyet raporlarında 
oldukça fazla 
zaman harcıyor.’’

“Enerji maliyetlerini tam 
olarak görmek ve buna göre 
bütçe düzenlemesi yapmak 
oldukça zor.”

“Ben enerjinin [x yönüne] 
odaklandım ama bazı 
departmanlar [y yönünü] ele 
alıyor. İşim için gerekli 
bilgilere kolay bir şekilde 
erişemiyorum.”

“Enerji kontrol edilemez bir 
maliyet gibi görünüyor.”

CFO
Finans Müdürü
Enerji Tedarik Müdürü

CFO
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi
Enerji Tedarik Müdürü
Enerji Tedarik Yöneticisi
Genel Müdür
Enerji Yöneticisi

CFO
Operasyon Müdürü
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi
Enerji Yöneticisi

Genel Müdür
Tesis/Operasyon/Teknik Müdürü
Enerji Yöneticisi 
Tesis Yöneticisi

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Yöneticisi
Tedarik Müdür Yardımcısı
Tedarik Yöneticisi
Operasyon Müdürü
Genel Müdür 
Enerji Yöneticisi

CFO
Varlık Yöneticisi
Müdür Yardımcısı
Enerji Yöneticisi

Bazı binalar ve bu binaları yöneten 
takımlar iyi ayarlanmış makinalar 
gibidir, diğerleri ise değil. 

Enerji yönetiminin sorumluluğu 
işletme geneline yayılmış 
durumdadır. Rakip hedefler ve 
sorumluluk etkili iletişimi engeller.

Enerjiyi “yöneten” bu kadar çok 
departman varken tesis içerisinde 
en iyi uygulamayı benimsemek ve 
uygulamak oldukça zordur.

Tüm binalarınızdaki verileri tek bir 
platformda toplar ve takımlarınızın 
bina performansını yönetmesine 
yardımcı olur.

Enerjiyi tüm paydaşlar için önemli 
ölçümlere aktarır ve departmanlar 
arasında tek bir araç ve iletişim 
platformu olarak hizmet verir.

Operasyon liderlerinin temiz 
enerji politikalarını 
benimsemesine yardımcı olur 
ve politikaların uygulanması 
için gerekli araçları sağlar.

Tüm işletmeler oyunda kalabilmek 
için enerji satın almalıdır ama ne 
zaman ve ne alacağını bilmek büyük 
bir zorluktur. Piyasa bilgilerine ve 
rekabetçi enerji tedarikçileriyle 
etkileşime girebilecek erişimleri 
olmayan müşteriler, gereksiz 
maliyetlere yol açabilen tedarik 
yaklaşımlarını seçebilirler.

Yasal uyumluluk iş yapmanın temel 
bir bileşenidir ve enerji tüketimi de 
giderek daha fazla denetlenir hale 
geldi. Bu problem karşısında 
çalışma saatlerini artırmak sizin için 
verimsiz ve yüksek maliyetli olabilir.

Uluslararası değerlendirme araçları 
veya diğer kurumsal 
sürdürülebilirlik amaçları ve 
raporlama ihtiyaçları için veri 
toplama önemli oranda zaman ve 
kaynak gerektiriyor.

Kullanıcıların enerji için doğru 
zamanda en iyi fiyatı satın 
alabilmelerine yardımcı oluyor.

Süreçleri otomatik hale getiriyor ve 
uyumsuzlukla ilgili riskleri en aza 
indiriyor.

Enerji verisini topluyor ve 
raporlamayı otomatik hale getiriyor.



Enerji İş Zekası Çözümleri
Hangi Açıdan Farklıdır?
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Bina Otomasyon Sistemleri

Nedir?

Binanızdaki mekanik ve elektrik sistemlerinin
kontrol edilmesi için gerekli bir sistemdir.

Hangi konuda iyidir?

Belirli ve sıralı operasyonları otomatik
kontrol edebilmeyi sağlar.

Hangi konuda iyi değildir?

Bina otomasyon sistemleri merkezileştirilmiş veri sağlar. Portföy yönetimindeki en büyük 
zorluklardan biri bina yönetim sistemlerindeki çeşitliliktir. Tesisler alınıp satıldıkça tesis 
yöneticileri binayla beraber gelen sistemleri öğrenmeli ve kullanmalıdırlar.
Bina otomasyon sistemleri doğru olarak kontrol edilmediğinde size uyarı verir ama bu 
sistemler tesisin ne zaman ve nerede enerji kaybı ve maliyeti yaşadığını size göstermezler. 

Enerji iş zekası çözümlerinden farkı nedir?

Nedir?

Hangi konuda iyidir?

Hangi konuda iyi değildir?

Enerji iş zekası çözümlerinden farkı nedir?

Nedir? Hangi konuda iyidir?

Hangi konuda iyi değildir?Enerji iş zekası çözümlerinden
farkı nedir?

Enerji İş Zekası Çözümleri tesis operasyonlarını 
finans organizasyonlarına bağlayacak bir platform 
sağlar ve enerji tüketimini, oranlara ve tarifelere 
bağlayarak kurum içerisinde ortak bir dil yaratır: TL 
cinsinden maliyet.

Enerji Denetimleri ve Standartları

Enerji tasarrufu yapabileceğiniz yöntemleri
belgeleyen test ve değerlendirme setleridir.

Enerji tasarrufu fırsatları hakkında
kapsamlı bir liste sağlar.

Önerileri eyleme dönüştürür. Enerji denetimleri genel olarak 
maliyetleri azaltmak için ana projeleri ve operasyon geliştirmelerini 
belirler. Tesisin zaman içerisinde nasıl bir performans gösterdiğini 
belirlemeden denetim raporları aylarca enerji yöneticisinin 
masasında bekleyebilir ve tasarrufa dönüşmeyebilir.

En büyük fark, tasarruf elde etmek için enerji iş zekası çözümlerinin tek araç 
olmamasıdır. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı raporlarına göre 
optimize edilmiş binaların performansının bile her yıl %20 azaldığı 
belirtilmektedir. Bu da 5 yıl içerisinde başladığınız noktaya döneceğiniz 
anlamına gelir.
Kuruluşunuzun enerji maliyetlerindeki görünürlük, daha önce elde ettiğiniz 
tasarrufların zaman içerisinde azalmayacağı anlamına gelir.

Merhaba, Microsoft Excel. Kısmi veri analizi, temel bütçe ve
tahmin oluşturma imkanı sağlar.

Kurum içerisinde dağılmış 
sistemlerden ve kaynaklardan veri 
toplama, zaman içerisinde değişen 
versiyon kontrolleri ve tutarlılık 
sağlama konusunda iyi değildir.

Tablolar güçlü ve kolay özelleştirilebilir 
araçlardır. Fakat elinizde çok fazla araç 
olduğunda ve kalite kontrolü az olduğunda 
bu araçlar hataya açıktır.
Enerji yönetimi çabaları kuruluş içerisindeki 
tek bir tesisin veya grubun dışına çıktıkça, 
tablolar yetersiz hale gelmeye başlar.

Tablolar 

Yeni Dünya Düzenini
Benimsemeniz Gerektiğini Gösteren
6 İşaret

Bütçeleme dönemi boyunca 
takımınız uyku süresinden çok veri 

girişine zaman harcayacaktır.

O�sinizde tozlanmış olan en az bir 
tane enerji değerlendirme raporu 

vardır.

BOS, siz gözardı etseniz bile 
size hala uyarı vermektedir.

Elektrik faturanız en az bir kere 
ağzınızı açık bırakmıştır.

Yöneticileriniz sürekli olarak enerji 
değerlendirme raporları için gerekli 

kağıt işlerinin ne zaman teslim 
edileceğini soruyordur.

Muhasebeciniz her yıl bütçe döneminin 
sonunda artışları hesaplarken “Son ayı alıp 

%5 eklesek nasıl olur?” diye soruyordur.

1 2 3
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#1: Enerjiyi Nasıl Satın Alıyorsunuz?
Enerjiyi nasıl satın aldığınız ve satın aldığınız enerjiyi nasıl ödediğiniz önemlidir. Anlaşmanızda kWh başına en iyi 
fiyatı aldınız mı? Piyasa risklerine açık mısınız? Tarifenizdeki farklı bileşenleri ele aldınız mı? En iyi anlaşmayı 
sağlasanız bile elektrik faturalarınızın doğru olduğuna emin misiniz?

Optimum anlaşmayı sağlamak ve elektrik faturalarını, tarifelerini ve maliyetlerini doğru bir şekilde takip etmek ve 
bütçe oluşturmak satın alma kararlarının temelidir. Özellikle raporlama dönemlerinde bütçe ve tahminler karşısında 
performansınızı anlamak operasyonlarınızı etkileyebilir.

#2: Ne Kadar Enerji Kullanıyorsunuz?
Eğer en ucuz saat başına kilovat değerlerine sahip değilseniz, saat başına enerji kaybınızın size maliyetini düşünün. 
En büyük kaybın tesis içerisindeki hangi bölümde meydana geldiğini biliyor musunuz? Nereye bakmanız 
gerektiğini biliyor musunuz?

Belirli bir saat veya dakika içerisinde ne kadar enerji harcadığını bilmek olası enerji kayıplarının kaynağını ortaya 
çıkarabilir ve binanızın durumunu anlamanıza yardımcı olabilir.
Fakat birçok durumda verilerin altında yatan değerleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olan kişi, eyleme geçme 
sorumluluğuna sahip olmayabilir. Bu nedenle değişimi sağlamak için kayıp miktarının maliyete etkisini ifade etmek 
oldukça önemli bir hale gelir.

Enerjiyi Nasıl Satın Alıyorsunuz?

Tesis Analizi ve Optimizasyonu

Tesis yöneticileri ve operasyon çalışanları kendi 
binalarının tüm yönlerine hakimdir. Fakat genellikle 
zaman ve kaynak eksikliği, bilinen problemlerin 
çözülmesi veya projelerin etkili bir şekilde öncelikli hale 
getirilmesini engeller. Enerji iş zekası çözümleri, 
kayıpları azaltmaya ve farklı portföylerde enerji 
performansı iyileştirme çabalarını öncelikli hale 
getirmeye yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik ve Raporlama

Enerji raporlaması için olan talep giderek 
artmaktadır. Enerji IoT Platformu, enerji 
tüketimi eğilimi, hava şartlarının enerji 
tüketimini nasıl etkileyeceği, karbon ayak 
izini hangi süreçlerin artırdığı gibi büyük 
resmi anlamak ve raporlama sürecini daha 
az acı verici hale getirmek için gerekli gerçek 
zamanlı görünürlüğü sunmaktadır.

Proje Takibi

Firmanızın amacı ister risk yönetimi, yerel değerlendirme ve düzenlemelere uyum isterse de enerji maliyeti azaltmak olsun, 
amaçlarınıza ulaşmak için sürekli ve etkili proje yönetimine ihtiyacınız vardır.

Kısıtlı kaynakları olan enerji yöneticileri için proje yönetimi günlük mesai saatinin çoğunu alan bir iştir. Enerji iş zekası 
çözümleri, enerji yöneticilerine enerji projeleri için işletme vakaları hazırlayarak ve ilerlemelerini izleyerek bu yükü alır. 
Tamamlanmış projelerin başarılarını gösterir.

Ne Kadar Enerji Kullanıyorsunuz?

1 2 3
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Enerji IoT Platformu ile çözülen
7 temel sorun:

Bütçe oluşturma,
yönetme ve

enerji tedariği

Fatura yönetimi Enerji tüketimi,
maliyeti konusundaki

belirsizlikler
ve raporlama

Tesisleri
optimize

etme

Enerji projeleri
takibi

Verimsiz
operasyonlar

Enerji tüketim
tahmini yapma

Elektrik Faturası Yönetimi

Yüzlerce faturayı yönetmek zaman alıcı 
bir iştir ve oldukça karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Elektrik faturası yönetimi, enerji 
yönetim sisteminin kritik bir parçasıdır. 
Tablolardan verileri çekerek bu verileri 
daha iyi bir planlama için diğer finansal 
ve operasyon sistemlerinden erişilebilir 
hale getirir.

Bütçe ve Tedarik

Tüm işletmeler enerji satın almak zorundadır. Rekabetçi enerji 
piyasasında bu oldukça zaman harcanan ve zorlu bir süreç olabilir. 
Özellikle de en iyi fiyatı aradığınız ve alamadığınız zaman.
İster sabit oranda olun veya sadece tek bir tedarikçinin olduğu 
dikey piyasada yer alın, enerjinin nasıl faturalandırıldığını anlamak 
etkin bütçeleme, tahmin oluşturma ve enerji yönetimi girişimlerini 
değerlendirme açısından gereklidir.
Enerji IoT Platformu daha iyi bütçe yönetimi, fiyat artış takibi, 
gerçek zamanlı enerji fiyatları hakkında tahminler sağlama ve 
enerji tedariğinin açık piyasalardan sağlanması gibi alanlarda size  
yardımcı bir araç olabilir.



#1: Şeffaflık

#2: Azalmış Maliyetler

#5:  İlgi

Enerjinin önemli olduğunu biliyorsunuz. Tesisinizin 
önemli bir işletme masrafı olarak, ekonominin temel 
girdisi olarak ve kaynakların korunması ihtiyacını ele 
aldığınızda enerji önemlidir. Bu nedenle Enerji IoT 
Platformu’nu iyi değerlendirmeye odaklanmalısınız.

Peki enerji yönetimini işletmenizdeki diğer çalışanlarınızla 
nasıl ilişkilendirebilirsiniz?

#4: Hesap Verebilirlik

Tesis boyunca tüm çalışanlarda enerji dokunuşunun olmasının diğer yönü de 
kimsenin gün sonunda yapılan harcamalardan kendisini sorumlu hissetmemesidir. Bu 
konuya örnek olarak, gece ofisten çıkarken ışığı açık bırakan çalışanlar veya üretim ve 
takvim kararları veren tesis yöneticisine yeni kontrat sunan mülk sahipleri verilebilir. 
Enerji sadece meydana gelen bir şey olarak görülür.

Burada dikkat edebileceğiniz bazı temel pozitif işletme sonuçları şu şekilde sayılabilir:

•  Enerji harcamalarında şeffaflık sağlayabilirsiniz.
•  Nereye ve nasıl harcama yaptığınızı belirleyebilir ve bunun hakkında neler 
yapılabileceğini daha net görebilirsiniz.
•  Maliyetlerinizi işletmenizin farklı lokasyonlarına göre ayırabilirsiniz.

Enerji yönetimindeki en büyük zorluklardan biri de bu işin genellikle tek kişinin sorumluluğunda 
olmamasıdır. Yönetim süreci 13 farklı departmanın dahiliyetini gerektirebilir. Sonuç olarak tedarik, finans, 
operasyon, emlak, tesis ve sürdürülebilirlik veya enerji takımlarına bağlı olmayan şeyler olabilir.

Enerji IoT Platformu ile enerjiyi bir bütün olarak yönetebilirsiniz. Örneğin; enerji tedariği açık arttırmayla 
gerçekleşiyorsa yük profillerini bilirsiniz ve kapasite değişimleri, sürdürülebilirlik amaçları ve gün 
sonunda artışları nasıl finanse edeceğiniz üzerindeki etkilerini anlayabilirsiniz.

Burada dikkat edebileceğiniz bazı temel işletme sonuçları şu şekilde sayılabilir:

•       Tesis genelinde enerji maliyetleri için doğru, güncel ve güvenilir tek bir veri kaynağına sahip 
olabilirsiniz.
•       Raporları, tabloları ve uyarıları tesis içerisinde kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.
•       Birçok uygulama veya araç kullanmak yerine tüm enerji yönetiminizi tek bir platform üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Enerji IoT Platformuyla Elde Edeceğiniz 5 Sonuç
Enerji iş zekası çözümü için işletme vakası oluşturulurken birçok insan ilk olarak enerji tasarrufu ve ödeme dönemleriyle başlar. Sonuç olarak yıllardır “enerji 
yönetimi” sermaye iyileştirme projeleriyle özdeşleştirilmiştir.

Enerji tasarrufu, işletme vakası oluşturmak için büyük önem taşıyan bir parçadır. Yine de büyük bir yapbozun sadece bir parçasıdır. Başlangıç için başarmak 
istediğiniz amacı ve ulaşmak istediğiniz sonuçları belirleyin. Mevcut durumu ve bu alandaki zorlukları anlayın. Daha sonra Enerji IoT Platformu’nu kullandıktan 
sonra elde edeceğiniz pozitif sonuçlarını tanımlayın.

Kullanıcılarımızla yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Enerji IoT Platformu’nun 5 temel alanda işletmelerin ve kurumların amaçlarını başarmasına yardım ettiğini 
göstermektedir.

Enerji İş Zekası Çözümü
İşletme Vakası
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Bazı durumlarda bir işletme vakası 
oluşturmak oldukça zorlayıcıdır. Çünkü 
problemin, fırsatın önemini veya 
büyüklüğünü belirlemek oldukça 
zordur.

Konuyu maddi olarak ifade etmek zor 
olsa da, enerji yönetim sistemlerinin 
içermesi gereken durumlar, veri 
yönetiminin önemi, daha iyi kararlar 
verme ve enerjiye ne kadar harcama 
yapıldığı, nasıl kullanıldığını anlama 
üzerine dayanmaktadır.

Burada dikkat etmeniz gereken bazı temel işletme sonuçları
şu şekilde sıralayabiliriz:

•       Enerji piyasasında ne olursa olsun her ay oluşturulan enerji bütçesi
•       Bütçeyi işletme sorunlarını belirleyerek ve aşırı harcamalardan kaçınacak 
şekilde önlemler alarak yönetme
•       İşletmenizin en çok harcama yaptığı beş konuyu anlamak ve bunların etkilerini 
görmek
•       Enerji harcamalarınızdaki bileşenleri anlamak ve riskleri, maliyetleri 
azaltabileceğiniz eylemleri nerede uygulayabileceğinizi belirlemek
•       Enerji ölçümlerinin işletmeniz ve performansınız için ne ifade ettiğini anlamak

Bu ölçümlere daha fazla dikkat etmek ve şeffaflık sağlamak işletme değerlerinize ve 
finansal performansınıza yansıyacaktır.

Neden?
 
Çünkü veri olmadan doğru karar vermek oldukça zordur ve enerji yönetimi şeffaf değildir, 
karmaşıktır. İşletme liderlerinin birçoğu, aylık enerji faturalarına yol açan maliyetlerinin 
karmaşıklığını anlamak bir yana enerjiye ne kadar harcama yaptıklarını bile bilmiyor.

Burada işletme sonuçlarını 
açık bir şekilde görmeye ek 
olarak yatırım getirisi TL 
olarak ifade edebilir.

Aynı zamanda iki ana 
maliyet azaltma yönetimi 
olarak faturalarda ve 
operasyonların iyileşmesi 
(adam*saat) olarak kazanç 
sağlayabilirsiniz.

Faturalarınızda Kazanç Sağlamak

Ortalama olarak Enerji IoT Platformu 
kullanıcıları sadece yazılımla bile enerji 
faturalarında %2-10 kazanç 
sağlayacaklardır. Bunu profesyonel 
hizmetlerle desteklediğiniz zaman bu 
rakam %15’e kadar çıkabilir.

İşletmenizin tasarruf miktarını hesaplarken 
sadece tüketimden optimizasyonuyla elde 
edilen tasarrufları değil aynı zamanda talep 
değişimlerinin etkilerini, fatura hatalarını ve 
geliştirilmiş tedarik süreçlerini de 
görebilirsiniz. Böylece enerji tasarrufunun 
yanında farklı tasarruf fırsatları da 
yakalamış olursunuz.

Zaman Tasarrufu

Raporlama, iş hayatının önemli bir sürecidir. 
Ölçemediğinizi yönetemezsiniz ve 
raporlayamazsınız. Raporlama, oldukça 
fazla zaman ve kaynak gerektirir. Buna 
karşılık otomatik raporlama güçlü bir 
seçenektir.
Bilgilere kaynaklarınızı tüketmeden 
ulaşabilir, raporlama yapmaya harcadığınız 
zamanı da azaltabilirsiniz. 

#3: İş Birliği

Rol En Büyük Endişe Enerji IoT Platformu’nu Konumlandırmak

Finans Kurulu Başkanı

Operasyon Müdür 
Yardımcısı

Enerji/Tesis Yöneticisi

Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Çalışanlar

•   Maliyetleri yönetmek
•   Riskleri azaltmak
•   Karlı büyüme sağlamak
•   Uzun dönemli plan yapmak

Eğer karar sadece size aitse Enerji IoT Platformu ile ilerlemeye hazır olacaksınız ama maalesef doğrudan veya dolaylı olarak şirketinizde pek çok farklı paydaş olabilir. 
Onlara durumu aşağıdaki gibi anlatabilirsiniz:

Enerji IoT Platformu’nu Paydaşlarınız İçin Nasıl Konumlandırabilirsiniz?

•   Bütçe sınırları içerisinde 
operasyonları optimize etmek
•   Karlılığı en üst seviyeye çıkarmak

•   Bütçe sınırları içerisinde 
operasyonları optimize etmek
•   Karlılığını en üst düzeye çıkarmak
•   Enerji maliyetlerini en aza 
indirmek

•   Kurumsal sürdürülebilirlik 
amaçlarına ulaşmak
•   Amaçları takip etmek için 
harcanan zamanı azaltmak

•   İşini iyi yapmak ve para 
kazanmak
•   Şirketin amaçlarına erişmesine 
yardım etmek
•   İş yerinde güvenli, mutlu ve rahat 
hissetmek

•   Enerji IoT Platformu’nun finansal olmayan ölçümleri (kWh) nasıl finansal 
ölçümlere (TL) dönüştürdüğünü gösterin ve kontrol edilebilir maliyete 
dönüştürmek için gerekli görünürlüğü sağlayın.
•   Enerji IoT Platformu’nun bütçeyi daha iyi tahmin etmek için sağladığı 
araçları gösterin.
•   Yatırım getirisini vurgulayın: Enerji IoT Platformu tesis boyunca enerji 
harcamalarını %15’e kadar azaltabilir.

•   Enerji IoT Platformu’nun bütçeyi hazırlamak için enerji bilgilerini ve verimlilik 
önceliklerini nasıl takip ettiğini gösterin. 
•   Enerji IoT Platformu’nun farklı tesisler arasında güncel bütçelere erişim 
becerilerini tartışın.
•   Enerji IoT Platformu’nun maliyet tasarrufu önlemlerini nasıl daha iyi hale 
getirmek için yetersizlikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu gösterin.

•   Temel operasyon metrikleriyle enerji tüketimini takip edebilecek çeşitli 
analizleri vurgulayın (metrekare başına, üretilen ürün başına, öğrenci başına 
gibi).
•   Enerji IoT Platformu’nun maliyet tasarrufu önlemlerini nasıl daha iyi hale 
getirmek için yetersizlikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu gösterin.
•   Enerji IoT Platformu’nun daha hızlı ve doğru enerji bütçesi oluşturma ve 
faturaları tek platformda toplama becerisi hakkında konuşun.

•   Enerji IoT Platformu’nun tüm enerji maliyetlerini, nasıl tek bir platformda 
kayıtları basitleştirerek ölçüp yönetebileceğini gösterin.
•   Enerji IoT Platformu’nun raporlamayı standart hale getirerek kuruma nasıl 
zaman kazandırabileceğini tartışın.

•   Şirketin genel amaçlarını başarmaya yaklaşmasını, Enerji IoT Platformu’nun 
nasıl para ve zaman tasarrufuna yardımcı olacağını tartışın.
•   Enerji IoT Platformu’nun enerji yönetimi gruplarını nasıl başarılı olarak 
bölebileceğini ve kurumu daha verimli hale getirebileceğini gösterin.
•   Enerji IoT Platformu yatırımının nasıl olacağını ve enerji iş zekasına yatırımın 
topluma nasıl katılım sağlayacağını tartışın.

Enerji IoT Platformu’nu
Kurum İçerisinde Öne Çıkaracak 3 İpucu

Yöneticileri geceleri neyin ayakta 
tuttuğunu bilin.

Hem takım hem birey olarak yönetimin 
amaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlara yönelik teklif 
hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Yöneticileriniz 
enerji hakkında soru soruyor mu yoksa yeni yerel 
yasa ve düzenlemelere uyumlu olup 
olmadığınızla mı ilgileniyorlar? 

Paradan bahsedin, kilovatlardan değil.

Kurumlar için sürdürülebilirlik önemlidir. İyi bir 
kurumsal şirket olmak, birçok şirketin hedefidir ama 
günün sonunda kararlar genellikle maliyetlerin etkisi 
altındadır. Kilovat ne demek ki?
Para, finansı kontrol eden kişiler için daha fazla 
anlam taşır.

Şirketinizin brüt karını biliyor olabilirsiniz veya 
kamuya açık bir şirketseniz yıllık raporunuza 
bakarak bunu öğrenebilirsiniz. Genel bir fikir 
edinmek istiyorsanız endüstriye göre brüt kar 
araması yaparak genel bir rakam elde edebilirsiniz. 
Parasal anlamda konuşmak yatırımları onaylayan 
kişilerin dikkatini çekmek için yardımcı olacaktır.

Konuşmaya teşvik etmek

İyi bir konuşmacı anlaşılmaktan önce anlamayı 
ister. Daha sonra temel amaçları ve kavramı 
iletebilir.
Pozitif, yapıcı ve eylem odaklı olun. Maliyet 
tasarruflarının en büyük değer olduğu 
tartışmasına girebilirsiniz ama bütçeye karar 
verenler tamamen farklı bir nokta bulabilirler



Enerji İş Zekası Çözümü
Satın Alma

7

Doğru Partneri Seçmek

Enerji
iş zekası çözümünü
satın alma sürecini

kolaylaştıracak

5
ADIM

Proje amaçlarınızı yazın.

Hangi metrikler sizin ve iş yerinizdeki paydaşlarınız için önemli?

Zor metrikler şunları içerecektir:
•       Enerji tüketiminde %a azalma
•       Toplam tüketimde %b azalma
•       Karbon emisyonunda %c azalma
•       Raporlama süresinde %d azalma

Kolay metrikler şunları içerecektir:
•       Kurum/departman hizalamasında gelişme
•       Enerji maliyetlerine neden olan konularda daha iyi görünürlük
•       Ekipmanın çalışma ömrünün uzaması
 

Gereksinimlerinizi belirleyin:  ‘Tesisim Enerji IoT Platformu için 
Uygun mu?’ bölümündeki tabloda sizin için nelerin önemli 
olduğunu ve nelerin olmasının iyi olacağını yazmıştık. Bu
temel gereksinimlerinizi belirlemek için iyi bir başlangıç 
noktasıdır. Geleceği de planlamayı unutmayın. Bugün önemli 
olmayan parametreler yarın işletmenizin yönelimine göre önemli 
olabilir. Örneğin; büyümeyi düşünüyor musunuz? 1, 3 veya 5 yıl 
içerisinde birden fazla yerde tesislerinizi desteklemek önemli 
olacak mı? Büyük sermayeli proje yapmayı düşünüyor musunuz? 
Ölçüm ve onaylama süreçleri önemli bir hal mi alacak? Çevreye 
duyarlı kişilerin olduğu bir ekosistemde misiniz? Yeni yasalar 
size gelecekte sorun yaratacak mı?
 

Karar verici kişileri toplayın
ve katılım sağlayın.

Amaçlar ve gereksinimlerde paralellik 
üzerinde çalışın ve “komite tarafından 

seçim” konusuna dikkat edin. Bu 
aşamada ana kullanıcıların katılımını 

sağlamak, sistemi benimsemenizi 
kolaylaştıracaktır.

Amaçlara karşı çözümleri değerlendirin ve
hangilerinin önemli olduğunu belirleyin.
Zor sorular sorun.
Önemli olmayan ve göz boyayan özelliklerden kaçının.
 

Karar verin ve başarılı olmak için onlara bağlı kalın. 
Enerji iş zekası çözümleri sadece indirip kullandığınız diğer yazılımlardan farklıdır. 
Uygulama sürecinde dahil olacak pek çok paydaş vardır: elektrik takımınız, 
operasyon takımınız, finans takımınız
ve daha fazlası. Hızlı bir şekilde değer yaratmak için uygulama süreçlerinin 
adımlarını açıkça anlayın ve kurumun bunları sağlama konusunda bağlılık 
geliştirmesini destekleyin.

ADIM

2 ADIM

3

ADIM

4

ADIM

5
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Yukarıda temel enerji maliyetlerini etkileyen parametrelerden bahsettik: enerjiyi nasıl satın aldığınız, ne kadar ve ne zaman 
kullandığınız.

Enerji IoT Platformu enerji harcamalarınızı en iyi şekilde yönetecek ve en fazla tasarruf fırsatı yaratacak şekilde oluşturulmuştur. Birbiriyle bağlı bu maliyet 
yönlendiricileri bağımsız olarak değil birlikte yönetilmelidir.

Reengen tam bir çözüm sağlamak adına 7 alanı da ele alacak şekilde en kapsamlı enerji iş zekası çözümü için uzun zaman harcadı: bütçe ve tedarik, elektrik faturası 
yönetimi, sürdürülebilirlik ve raporlama, performans analizi ve optimizasyon, proje takibi, bakım ve envanter yönetimi ve talep tarafı yönetimi.

Enerji IoT Platformu’nun bulut tabanlı alt yapısı sayesinde enerji iş zekası 
çözümüne istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Efektif mobil 
uygulamasını kullara anormal durumları cep telefonunuzda anında 
görüntüleyebilir, her zaman takipte kalabilirsiniz.

Enerji IoT Platformu, enerji maliyetini 
yönlendiren 3 parametreyle tüm paydaşlara 
tek bir kaynak sağlayarak (nasıl satın 
alınacak, ne kadar kullanım olacak, ne 
zaman kullanım olacak) daha iyi iletişim, iş 
birliği, tutarlı ve doğru verilerin gerektiği 
zamanda mevcut olmasını sağlar.

Enerji IoT Platformu ile mevcut yatırımlarınızı kullanabilir ve yeni ekipman 
kurulumu yapmaktan kaçınabilirsiniz. Esneklik, aynı zamanda tek bir 
donanım sağlayıcısına bağlı olmadan varlıklarınızdaki riskleri de azaltmaya 
yardımcı olur.

Raporlamayı analitiklere bağlamak ve ilgili bilgileri 
yüzeysel çıkarmak kurumunuz için daha iyi kararlar 
vermenize ve pozitif işletme sonuçları elde etmenize 
yardımcı olur. Enerji IoT Platformu sadece gerçek zamanlı 
bilgi değil aynı zamanda tahmin edici analizleriyle de 
benzersizdir.

Her zaman Her Yerden Erişin

Tüm Tesislerde
Enerji Yönetimi için Tek  Platform

Veri Kaynağı Seçimi

Uygulanabilir Analitikler

Enerji IoT Platformu enerji tüketimlerini işletme dilinde ifade ediyor: para. 
Kapsamlı tarife analizi, gerçek zamanlı verilerin birleştirilmesiyle hem 
zamanında hem de gerçek maliyet verilerini üretebilir ve gelecekteki 
maliyetlerinizi tahmin edebilir

Enerjiyi Parayla Bağlayın

Enerji Yönetimine
Dönüştürücü Yaklaşım

Enerji IoT Platformu enerji 
yönetiminde, insanları, süreçleri ve 
teknolojileri entegre etmede akılcı 

yaklaşımı benimseyerek enerjiyi 
rekabet avantaja çevirir. Profesyonel 

ekimiz Enerji IoT Platformu’nun 
benimsenmesi ve işletme 

sorunlarının ele alınması için gerekli 
en iyi uygulama ve becerileri sunar.
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