
Az energia üzleti 
előnyöket hoz a 
vállalkozás számára



Tartalom
3   Eljött az ideje annak a felismerésnek, hogy az energiában erő rejlik 
4   Csináljon lehetőséget az energiából
6   Akcióban az energiatechnológiák
9   Az energia Ön körül forog
10   A partnerségben rejlő erő
11   Rólunk

2

„Egy energiaforradalom kellős 
közepén járunk. A gazdasági ágazat, a 
technológiai fejlesztések, az újonnan 
kialakuló üzleti modellek és a vásárlói 

viselkedés példátlan sebességgel 
változnak, ami minden eddiginél több 

lehetőséget teremt.” 
National Grid Future Energy Report, 2017



Az energia változáson megy át. Az új energiaforrások, 
információk és technológiák kialakulásával az 
energia immáron több, mint pusztán anyag, és a 
termelése sem központosított már. A vállalatok 
újfajta módon kezdik el használni az energiát, hogy át 
tudják venni az irányítást fölötte és versenyelőnyhöz 
jussanak: növelik a rugalmasságukat, a működésük 
hatékonyságát és új értéktermelő forrásokat aknáznak 
ki. Eljött az ideje annak a felismerésnek, hogy az 
energiában erő rejlik. 
A technológia átalakítja az üzletet 
A digitális forradalom eddig nem tapasztalt nyomás alá 
helyezi a vállalatokat. A vállalatok egy egyre összetettebbé váló 
versenykörnyezetben fejlődnek, ezért továbbra is szembe kell 
nézniük a növekedés iránti igénnyel, a költségszabályozás és 
kockázat kérdésével. Ezzel párhuzamosan az energiaszabályozás 
mindenkit arra késztet, hogy hatékonyabban használja fel az 
energiát; a hálózati ellátás sem olyan biztosan előre látható már, 
mint amilyen valaha volt.

A technológia az energiatérképet is átalakítja. Új 
energiaforrások jelennek meg a szél- és napenergiától kezdve 
a nagy hatékonyságú akkumulátorokig, miközben az ellátás 
decentralizálttá válik. 

A változások erőt/hatalmat adnak a vásárlók kezébe, és az 
energiát egyszerű anyagból a versenyelőny megszerzésének 
fontos forrásává változtatják. 

A Centrica nem ül tétlenül, hanem lép 
A Centrica, mint hagyományos energiaellátó vállalat szerepe 
is megváltozik. A Centrica Business Solutionst azért hoztuk 
létre, hogy újfajta gondolkodásmódot, új technológiákat 
és új munkamódszereket hozzunk létre annak érdekében, 
hogy segítsünk az ügyfeleinknek saját kezükbe venni az 
energiával kapcsolatos ügyeket és fejleszteni a vállalkozásaikat. 
Az energiával kapcsolatos tudásunk, a termékeink és az 
elosztottenergia-megoldásaink immáron a világ 1500 
energiafelhasználójának ambícióihoz biztosítják a szükséges 
energiát. Ügyfeleink a kiskereskedelemtől és gyártástól kezdve 
az egészségügyig és oktatásig számos területről érkeznek; 
mi segítünk nekik a működésük hatékonyabbá tételében, a 
rugalmasságuk növelésében és új érték termelésében,  
valamint új bevételi források generálásában. 
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Az energiában rejlő erő

41% 88% 
A vállalatok 41%-a állítja 

azt, hogy kiérlelt üzleti 
stratégiával rendelkezik

A vállalatok 88%-ánál 
prioritást élvez a működési 

hatékonyság növelése



Az energiapiac a technológia előretörésével párhuzamosan fejlődött. A régi 
erőműveket kisebb energiaforrásokkal váltjuk fel a fogyasztási hely közelében.  
A megújuló energiákat, például napenergiát a hálózatba táplálva az energia  
helyben tárolható, és akkor használható fel, amikor szükséges. A felsorolt 
„elosztottenergia-megoldások” megfizethetőbbek, hatékonyak és energiát 
biztosítanak a felhasználás helyén. 

Akcióban a teljesítmény
Egy globális építőanyag-szállító, amely 50 országban van jelen 
energiahatékonyabbá kívánta tenni a vállalatot. A vezeték nélküli 
érzékelőkből érkező energiával kapcsolatos adatokból nyert 
információk jelentős éves megtakarításokat hoztak a számára. 

Az energia jelentős mértékben hozzájárul a működési 
folyamatokhoz és költségekhez. Mi hozzá tudunk járulni 
ahhoz, hogy a vállalkozás növelje a működési teljesítményét, 
csökkentse a költségeit és elérje az üzleti céljait; ebben az 
energiával kapcsolatos tudásunk, az új megközelítési módok 
és az új technológiák segítik Önt.

Tegyen szert olyan tudásra, amelynek alapján cselekedni 
tud; ehhez speciális analitikát és technológiát ajánlunk az 
energiainfrastruktúrája proaktív menedzseléséhez.

Optimalizálja a működését, tárja fel a hatékonytalanságokat  
és lépjen az energiafelhasználás javítása, az állásidő és a  
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

Tegye egyszerűbbé az energiagazdálkodását és 
infrastruktúráját komplett megoldásokkal, iparági tapasztalattal 
és kereskedelmi lehetőségek széles skálájával.

Energia a teljesítményhez
Fokozza a működési hatékonyságot

Csináljon lehetőséget az energiából 

Három erő összjátéka az üzlet érdekében
Az érdemi információkon alapuló komplett 
energiamegoldásokkal segítünk az 
energiafelhasználóknak abban, hogy a 
rugalmasság és teljesítmény növelése, 
valamint a növekedés érdekében a 
legtöbbet hozzák ki az elosztott energiából.

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára
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Akcióban a rugalmasság
Egy sportaréna lehetőséget kívánt biztosítani a munkatársainak 
és ügyfeleinek a folyamatos játékra; ehhez folyamatosan 
kínálta az energiafüggő tevékenységeket. Az akkumulátoros 
tárolómegoldásunk folyamatos tartalékenergiát biztosít, de ezzel 
párhuzamosan a teljes energiaköltséget minimálisra szorítja.

A sportarénának felkínált akkumulátoros megoldásunk 
annyira hatékonynak bizonyult, hogy felkértek bennünket egy 
hasonló létrehozására egy kompterminál számára, amely a 
városba ingázók fő közlekedési csomópontjaként szolgál.

Energia a rugalmassághoz
Folyamatos működés

Akcióban a növekedés
Egy nagyméretű adatközpontnak olyan energiastratégiára volt 
szüksége, amely hozzájárult a hosszú távú üzleti céljai eléréséhez. 
Az energiafogyasztás elemzése jelentős bevételi lehetőségekre 
derített fényt a fölös energia rövid lejáratú energiapiacon való 
értékesítése révén.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a vállalatokra, és a régóta 
bevált üzleti modellek felbomlanak. A segítségünkkel 
létrehozhat egy növekedést előmozdító energiastratégiát, 
amely új érték- és előnyforrások keresésére épül.

Hozzon létre és vezessen be egy hosszú távú stratégiát új 
értékek termeléséhez és a vállalkozása rugalmasabbá tételéhez 
és élénkítéséhez.

Szabadítson fel erőforrásokat, időt és pénzt, hogy a növekedési 
megoldásokra összpontosíthasson és partnerségre léphessen 
egy globális energiavállalattal a nemzetközi porondon való 
következetes növekedés érdekében.

Használjon hatékony technológiákat, hogy jó hírnévre tegyen 
szert a fenntarthatóság vonatkozásában az ügyfelei között, és 
előrelépjen a versenyelőny megszerzése terén.

Energia a növekedéshez
Tárjon fel új értékforrásokat  
és előnyöket

 „Míg a vállalatok egykoron a költséget látták az 
energiában, ma már értékforrásnak, rugalmasságnak 
és versenyelőnynek tekintik azt.” 

 Jorge Pikunic, a Centrica Business Solutions ügyvezető igazgatója

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára Csináljon lehetőséget az energiából
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Azzal, hogy egyre több vállalkozás áll át a digitális 
technológiára, a vállalati rendszerek és információforrások 
veszélybe kerülhetnek egy esetleges áramkimaradáskor. 
Segítségünkkel vállalkozása folyamatosan tud működni, 
egyúttal pedig az energiával kapcsolatos későbbi 
bizonytalanságokkal szemben is védelmet élvez a jövőben.

Biztosítsa az ellátás folyamatosságát a telephely 
rugalmasságát növelő energiamegoldásokkal.

Csökkentse a működési hibákat  az energiainfrastruktúrája 
modernizálásával és egy a pénzügyi kockázatot minimálisra 
csökkentő kereskedelmi stratégia megalkotásával.

Élvezzen védelmet a piaci változásokkal szemben, és erősítse az 
energiaszabályozási követelményeknek való megfelelést a tudás, 
technológia és a szakértői útmutatás igénybevételével.



Függetlenül attól, hogy a vállalkozás hol működik és mennyi energiára van szüksége, 
mi segítünk a vállalat jó teljesítményéhez nélkülözhetetlen energia biztosításában, 
támogatjuk a rugalmasság kialakításában és az új értéktermelő források kiaknázásában. 
Központi és elosztáson alapuló technológiák kombinálásával a kezébe adjuk az 
irányítást a megfelelő energiamegoldások felett, a megfelelő helyen, a megfelelő áron. 

Akcióban az energiatechnológiák

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára

Energiahatékonyság  
pl. napelemes panelek,  
LED-világítás, fűtés, 
szellőztetés és 
légkondicionálás (HVAC)

Energiával kapcsolatos 
információk

Fogyasztásszabályozás

Akkumulátoros tárolás

Kombinált hő- és 
áramtermelés (CHP)

Energiatermelés  
pl. tartalékgenerátor

Az elosztottenergia-megoldások ma már minden eddiginél 
megfizethetőbbek, hatékonyabbak és biztonságosabbak
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A Centrica Business Solutions komplett energiaszolgáltatásokat kínál számos 
területen, többek között a következőkön:

Termékeink

Energiával kapcsolatos információk 
Felügyelje összes berendezése és eszköze energiahasználatát, és a 
részletes információk segítségével csökkentse a hulladékot, takarítsa meg 
a költségeket és növelje működési hatékonyságát. 

Energiahatékonyság
Takarítson meg energiát hosszú távon, és növelje működési 
hatékonyságát. Auditot végzünk az ingatlanán, és az információk 
segítségével egy átfogó energiamegtakarítási stratégiát hozunk létre.

Fogyasztásszabályozás  
Tegyen szert bevételre azzal, hogy olyan intelligens technológiával 
csökkenti az energiafelhasználást a csúcsidőben, amely segít a kínálat és 
a kereslet kiegyenlítésében és a fogyasztás szabályozásában. 

Kombinált hő- és energia 
Költsön kevesebbet az energiára, csökkentse a szén-dioxidot, és tegye 
rugalmasabbá a vállalatát azzal, hogy saját áramot és hőt termel a 
helyszínen, méghozzá egyetlen hatékony folyamat során. 

Akkumulátoros tárolás
Az akkumulátoros technológiával az áramot tárolni tudja azokban az 
időszakokban, amikor alacsony a szükséglet, illetve felhasználhatja a 
csúcsidőszakokban. Vagy akár a hálózat felé is visszaértékesítheti, hogy 
elősegítse vállalata növekedését.

Energiatermelés
Növelje rugalmasságát tartalékenergia-termeléssel. Tegyen szert extra 
bevételre vállalkozása számára azáltal, hogy csúcsidőben ellátja a 
hálózatot. 
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Miért éppen a Centrica Business Solutions?

Az energia Ön körül forog

A Centrica Business Solutions Önnel együttműködve biztosítja az 
üzleti igényeinek megfelelő energiastratégiához szükséges, innovatív 
energiamegoldásokból és szakértői tanácsadásból álló megfelelő elegyet.

„A Centrica zászlóshajóként alakítja a 
jövőt: tevékenységünk és ajánlataink 

középpontjában az ügyfél áll.” 
Iain Conn, a Centrica csoport vezérigazgatója 

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára
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Az Ön üzleti tevékenységére szabva
Céljai között szerepelhet a költségek menedzselése, a működési 
hatékonyság növelése, a nagyobb rugalmasság vagy a CO2-
kibocsátás csökkentése. Az Ön üzleti igényeinek megismerését 
követően szakértelmünk, tapasztalatunk és termékeink 
segítségével kidolgozzuk az Önnek megfelelő megoldást.

Könnyen használható
Legyen szó tesztekről vagy akár átfogó bevezetésekről, energetikai 
szakértőink egyszerűbbé teszik az energiagazdálkodást: 
előremutató megoldásokkal oldjuk meg a bonyolult problémákat, 
hogy Ön értéket termelhessen. 

Egyszerűbb kezelés
Új felismeréseket, új technológiákat és új munkamódszereket 
ötvözünk a részek tökéletes egységgé való összekapcsolása 
érdekében, hogy az Öné legyen az irányítás. Energiagazdálkodási 
platformunk segítségével teljesen áttekinthetővé válik a 
teljesítmény, és Ön mindent egy helyről tud kezelni.

Értékek felfedezése
Globális tapasztalataink és a szabályozási környezettel 
kapcsolatos ismereteink révén segíteni tudunk Önnek az 
energiaágazat feltérképezésében, valamint a kockázatok és 
lehetőségek beazonosításában. 

Stabil pénzügyi alapok
A Centrica egy nagy, sok területet lefedő és széles körű 
tudással rendelkező vállalat, ami azt jelenti, hogy az energiával 
kapcsolatos ambíciói fedezésére a legkülönfélébb kereskedelmi 
lehetőségeket tudjuk kínálni az Ön költségvetéséhez és 
készpénzforgalmához igazítva. Az előzetes befektetések 
megindoklásában is tudunk Önnek segíteni.

Mindig csak előre
A folyamatosan változó energiatérképen vezető szerepet töltünk be 
az új technológiák kifejlesztése és elsajátítása, valamint ezek saját 
kínálatunkba való beépítése terén. Segítünk, hogy az energetikai 
innovációk előnyeinek kihasználásával mindig élen járjon.

Az iparág mélyreható ismerete
Megalapozott tudással rendelkezünk a különböző iparágakban 
és szektorokban, ideértve az egészségügyet, kereskedelmi 
ingatlanokat, állami szektort, kiskereskedelmet és szabadidős 
ipart, a gyártást és az oktatást.

700 millió 
font 

Ez az az összeg, amelyet 2020-ig 
az elosztott energia területén 

befektetünk



Mindegy, hogy a vállalkozás előtt milyen kihívások állnak, hogy hol működik, 
mi segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki az elosztott energiából 
a működési teljesítményének növelése, a nagyobb rugalmasság és a 
versenyelőny új forrásainak kiaknázása érdekében.

A partnerségben rejlő erő 

Együtt Önnel
Három fázisból álló kipróbált és tesztelt megközelítést 
kínálunk az ügyfeleinknek a vállalkozásuk számára legjobb 
megoldás megtalálásához.

Megismerés  Első lépésként igyekszünk megismerni a válla-
lat tevékenységét és a kitűzött üzleti célokat. Feltérképezzük 
a telephelyeket, elemezzük a meglevő energetikai rendszerek 
teljesítményét, hatékonyságát és rugalmasságát.

Tervezés  Azt követően lehetőségeket határozunk meg a 
meglevő energetikai rendszerek fejlesztéséhez és az üzleti 
célkitűzések eléréséhez. Értékeljük a lehetőségeket, és 
kidolgozunk egy teljes életcikluson alapuló cselekvési tervet, 
beleértve a felépítést, karbantartást, mérést és a pénzügyi 
tervezést.

Cselekvés  Utolsó lépésként partnerségre lépünk Önnel a 
megoldás bevezetése érdekében, és segítünk mindenben, 
a telepítéstől, üzembe helyezéstől és az engedélyek 
beszerzésétől a finanszírozásig és a kommunikációig 
bezárólag.

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára

„Átalakítjuk viszonyunkat a vállalati 
ügyfeleinkhez, és azt nyújtjuk nekik, 

amire valóban szükségük van: 
energiahatékonyságot, rugalmas 
termelést és energiagazdálkodási 

rendszereket.”
 Jorge Pikunic, a Centrica Business Solutions ügyvezető igazgatója
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Rólunk 
A Centrica Business Solutions a Centrica részét képező 
globális energiaellátó és szolgáltató vállalat, amely 
elkötelezte magát ügyfelei változó igényeinek kielégítése 
mellett. A specialistának számító Panoramic Power és 
ENER-G felvásárlásával egyre több ügyfelet segítünk hozzá 
az energiából származó versenyelőnyhöz, intelligens, 
komplett energetikai megoldásokat építünk ki, amelyek 
az energiahatékonyságot, rugalmasságot és a növekedést 
szolgálják. A Centrica közreműködésével energiakereskedelmi 
szolgáltatásokat is kínálunk, és az Egyesült Királyságban a 
British Gas, Írországban a Bord Gàis és az Egyesült Államokban 
a Direct Energy révén veszünk részt az energiaellátásban.

Centrica Business Solutions Az energia üzleti előnyöket hoz a vállalkozás számára



„ A villamos energia térkép mintapéldája a negyedik 
ipari forradalomnak, hiszen minden eddig látottnál 
összetettebb átalakuláson megy át azzal, hogy 
technológiák gyors kialakulásának ad helyet, csökkenti 
a költségeket és megváltoztatja a szabályozási 
ágazatokat. Kiváltképpen három trend konvergálásából 
várható a rend úttörő jellegű „megbomlása”: 
villamosítás, decentralizáció és digitalizáció.”

 Világgazdasági Fórum – The Future of Electricity: New Technologies Transforming 
the Grid Edge. (A hálózat nyújtotta előnyt átalakító új technológiák) 2017.  
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