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Vejen til det totale overblik

Fakta om eRapport
eRapport er et webbaseret cloudsystem, så programmet kan tilgås alle 
steder fra. Dette giver jer en stor fleksibilitet i brugen af systemet. Pro-
grammet giver jer hurtigt og præcist overblik over planlagte, igangvæ-
rende og afsluttede energirenoveringsprojekter samt jeres almindelige 
bygningsvedligeholdelse.

Målgruppe
eRapport er for jer, der ejer en bygningsportefølje. Det kan være kommu-
ner, større virksomheder, boligforeninger eller forsyningsselskaber. 

>> Vi vil naturligvis gerne forvalte investeringer på 
bedst mulig vis. Men vi har manglet et værktøj til 
at styre besparelser og informationer i forbindelse 
med energimærkning.

Henri Nielsen, energikonsulent Horsens Kommune

>> Programmet giver os kontrol og overblik over 
udgifter og besparelser i kroner og øre og CO₂. Vi 
kan f.eks. gå ind og se, hvad der er kort tilbagebe-
talingstid på og på baggrund heraf træffe beslut-
ning om, hvorvidt vi skal investere i en konkret 
aktivitet. Beregningerne vil tage lang tid at lave i 
regnearkene, så vi sparer enormt meget tid.

Henri Nielsen, energikonsulent Horsens Kommune
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Overblik over 
energieffektiviseringer

Sparring

Styring af energieffektiviseringer 
eRapport er et brugervenligt online system, der giver jer overblik over 
jeres igangværende og potentielle energieffektiviseringer samt jeres ved-
ligeholdelsesindsats. Systemet hjælper med kortlægning af potentiale og 
prioritering af indsats, når I skal spare energi i jeres bygninger. Samtidig er 
det et værktøj, der giver jer overblik over løbende investeringer og resul-
tater. Denne digitale styring vil sikre bedre ressourceanvendelse og der-
ved medvirke til bedre resultater på bundlinjen. Samtidig får ledelsen og 
den enkelte medarbejder direkte adgang til alle relevante data. Dermed 
er det nemt at rapportere om energieffektiviseringer, da man altid har et 
overblik over indsats og resultater.

Dansk Standard og eRapport
Dansk Standard har indgået et partnerskab med  eRapport, da synlig-
gørelse og overblik er afgørende i forhold til at indføre energiledelse. 
Det betyder rent praktisk, at Dansk Standard har eneforhandlingen af 
eRapport, og implementeringsforløbet er forankret hos Dansk Standard 
Consulting. 

Udnyt potentialet
Dansk Standard hjælper jer med at udnytte eRapports store potentiale. Vi 
er med fra starten, hvor vi sammen med jer fastlægger, hvilke behov I har 
i forhold til kortlæggelse af jeres energieffektiviseringer. Vi tilpasser pro-
grammet til jeres organisation og struktur, og tjekker data, før vi lægger 
dem ind i systemet, så I er sikre på, at alle data er korrekte og opdaterede. 
Når eRapport er klar, sørger vi for den fornødne oplæring af jeres med-
arbejdere i form af virksomhedstilpasset undervisning gennem seminarer 
eller workshops afhængig af jeres behov. Hvis I efterfølgende får brug for 
ekstra support, står Dansk Standard selvfølgelig klar til at hjælpe jer.
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