E|FORSYNING

Adgang til data
24 timer i døgnet

E|Forsyning

GIV DINE FORBRUGERE LET ADGANG TIL DERES FORBRUGSDATA
Med E|Forsyning får dine forbrugere et enkelt værktøj til at
holde øje med deres vand- og varmeforbrug.

DINE FORBRUGERES
FORDELE
Forbrugeren kan nemt danne sig et overblik
Ved hjælp af ”indholdsfliser”, kan forbrugeren hurtigt og nemt danne sig et overblik over, om de
er foran eller bagefter deres forventede forbrug. De kan tilmed se, hvordan vejret har artet sig i
selvsamme periode.
Ved hjælp af en graf får forbrugeren samtidig en visuel opstilling af sit forbrug pr. år, måned eller
dag. I denne graf kan forbrugeren også se sit forventede forbrug. Hvis der er ”huller” i forbruget, vil
dette blive udjævnet og markeret i grafen.
Forbrugeren får også en visuel opstilling af frem- og returtemperatur i sit anlæg. I tillæg udstilles
forventningen til returtemperaturen som et bånd i diagrammet.
Forbrugeren kan dermed nemt visuelt orientere sig om, hvordan deres forbrug ligger i forhold til
lignende ejendomme.
Lettere adgang til vigtige dokumenter fra forsyningen
Forbrugeren kan se, gemme og udskrive alle de EDH-dokumenter, hvor forsyningen har givet tilladelse til dette. Det kan være opgørelser, budgetter, styringstabeller, informationsbreve m.v.
Forbrugeren kan samtidig indrapportere en flytning til registrering i Forsyning|FOF med alle nødvendige oplysninger.
Forbrugeren kan se et ”beregnet varmeregnskab”, der giver et bud på, hvad slutresultatet på årets
opgørelse vil blive.
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EN DIGITAL GENVEJ
Følg løbende med i forbruget
Med E|Forsyning kan dine forbrugere løbende følge med i, hvordan forbrugsudviklingen
påvirker den kommende årsopgørelse. Samtidig fungerer E|Forsyning som en digital genvej til forbrugerens dokumenter og stamdata.
E|Forsyning er velegnet til boligadministratorer og viceværter, der ønsker at se flere forbrugeres forbrug individuelt under det samme login. Jeres forsyningsmedarbejdere kan
samtidig også bruge E|Forsyning som teknisk rådgivningsværktøj, når de besøger forbrugerne.

Datakryptering sikrer forbruger og forsynings data
E|Forsyning tilpasser sig til brugerens skærm og kan tilgås via de tre største browsere eller
gennem en app til både iOS og Android.
Kommunikationen mellem E|Forsyning og jeres data er krypteret, hvilket betyder, at systemet er sikret mod, at fremmede kan opsnuse data mellem hjemmesiden og serveren.

Integreret abonnementsløsning
E|Forsyning er en abonnementsløsning og afregnes som en 15% forhøjelse af forsyningens
til enhver tid gældende abonnement på Forsyning|FOF.
Det er en forudsætning for brugen af E|Forsyning, at jeres Forsyning|FOF er hosted på
Softværkets CITRIX-løsning, eller at der er installeret en APP-server i jeres eget servermiljø.

www.softvaerket.dk

LIDT OM OS
Siden 1985 har vi specialiseret os i at udvikle administrative systemer og levere serviceydelser, der er skræddersyede til forsyningsbranchen.
Vi er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen. Vi udvikler og leverer vores løsninger
med henblik på at sikre dig effektiv drift og administration. Vores
løsninger sikrer dine forbrugere en god service.
Med vores abonnementsordning er du garanteret hurtig, ubegrænset support og vedligeholdte IT-systemer. Som kunde hos
os er du altid opdateret om den nyeste viden om vores systemer.
Vores største mål er at sikre dig den bedst mulige løsning. Derfor
lytter vi til dig og har altid vores kunder i tankerne, når vi udvikler
vores systemer.
Vores løsninger benyttes i dag i flere end 360 forsyningsvirksomheder. Hos os er alle værker velkomne, og som andelshaver får du også
direkte indflydelse på udviklingen af vores løsninger.
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