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Mozdítsa elő vállalati 
teljesítményét energiával

Számos vállalat számára kiemelt jelentőségű 
területnek számít a működésbeli kiválóság és a 
hatékony költségkezelés, és az energia mindkettőben 
jelentős tényező. Ugyanakkor az energiát gyakran 
félreértelmezik, és eredménytelenül gazdálkodnak 
vele. Ha a legtöbbet szeretné kihozni energia-
erőforrásaiból, hogy új lehetőségeket tárjon fel és 
fokozza a működési hatékonyságát, akkor segíteni 
tudunk ebben a kihívásban – energiával kapcsolatos 
adatokat, információkat, megközelítéseket és 
technológiákat mutatunk be, amelyekkel 
optimalizálhatja a mindennapi teljesítményét,  
és megvalósíthatja üzleti céljait.
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Az energiahatékonyság = 
vállalati hatékonyság
A vállalatok nyomás alatt vannak, 
csökkenteniük kell a költségeiket és tartós 
teljesítménynövekedést kell elérniük a 
működésük során. Amennyiben rendelkezik  
a megfelelő ismeretekkel a vállalkozás 
energiastruktúrájában fellelhető 
hatékonytalanságok és rejtett értékek 
feltárásához, akkor megteheti a szükséges 
intézkedéseket, és növelheti a vállalat 
teljesítményét.

Az energiaügyeinek saját kézbe vételével és a 
működési folyamatok optimalizálásával 
csökkentheti a költségeket: feltárhatja a 
berendezések meghibásodását, még annak 
bekövetkezése előtt, felügyelheti az eszközök 
energiafogyasztását a nem megfelelő 
használat felderítéséhez és referenciaértékeket 
határozhat meg a rendszerekhez az 
energiapazarlás azonosítására. Az általunk 
kínált komplett felügyelt szolgáltatások is 
egyszerűbbé teszik a vállalkozás 
energiagazdálkodását, ami kevesebb állásidőt, 
nagyobb rugalmasságot és jobb 
befektetésmegtérüléseket eredményez.

A Centrica Business Solutions piacvezető 
energetikai megoldások széles körét kínálja; 
ezek energiával kapcsolatos érdemi 
információkat, hatékony energetikai 
termékeket és rugalmas kereskedelmi 
lehetőségeket nyújtanak a működési 
teljesítmény növeléséhez.

Ügyvezetők százaléka, akik 
a magas vagy ingadozó 
energiaköltségeket problémás 
területnek tekintik

56%

Forrás: Global CEO Survey 2017, PwC

Energia a teljesítményhez – a 
kulcsfontosságú kihívások kezelése
•  Hogyan nyerhet nagyobb betekintést a 

vállalkozás energiafelhasználásába és 
költségeibe?

•  Hogyan hozhat üzleti döntéseket érdemi 
információk segítségével?

•  Hogyan tárhatja fel a hatékonytalanságokat 
a vállalkozáson belül?

•  Hogyan növelheti a működési 
folyamatok hatékonyságát?

•  Hogyan csökkentheti az 
energiafogyasztást és -költségeket?

•  Hogyan teljesítheti a vállalt szén-dioxid-
kibocsátást?

•  Hogyan teheti egyszerűbbé a vállalkozás 
energiainfrastruktúráját és felügyeleti 
folyamatait?
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Energia a teljesítményhez –  
öt előny a vállalkozás számára

Amiben segíteni tudunk 
•  Panoramic Power érzékelőink és a felhő 

alapú analitikai platformunk a dolgok 
internetéhez (Internet of Things; IoT) és 
a gépi tanuláshoz hasonló új 
technológiákat alkalmaznak, amelyek 
értéknövelő üzleti döntések 
meghozatalához folyamatosan valós 
idejű információkat szolgáltatnak az 
energiával kapcsolatban

•  Az érdemben fejleszthető területeket 
feltáró energiaauditálási képességünk és 
tapasztalatunk segítségével felmérheti 
az energiaszükségleteit

Tegyen szert olyan 
ismeretekre, amelyek 
alapján cselekedni tud
A hatékonytalanságok felderítése céljából a 
speciális analitikai platformjaink, 
technológiáink és auditálási módszertanaink 
a vállalkozás teljes energiaszerkezetét figyelik, 
és rendelkezésére bocsátják a hatékony 
cselekvéshez és teljesítménynöveléshez 
szükséges információkat.

Amiben segíteni tudunk 
•  A rejtett optimalizálási lehetőségek 

feltárása és az energiarendszerek 
hasonló berendezésekkel, folyamatokkal 
és működési környezetekkel való 
összehasonlítása az energiával 
kapcsolatos információink alapján

• A tervezett karbantartás lehetővé tétele 
és a meghibásodások és állásidők 
elkerülése az energiával kapcsolatos 
információkat nyújtó Panoramic Power 
megoldásunk hibafeltáró funkciójával 

•  Energiaadatok rögzítése és elemzése 
szakértői szintű elemzőink tanácsai és 
útmutatásai alapján a működés 
optimalizálását célzó gyakorlati és 
érdemi lépések érdekében

Optimalizálja a működését
Hozza ki a legtöbbet a rendelkezésre álló 
erőforrásaiból a speciális energiaadat-elemző 
és jelentéskészítő eszközeink segítségével 
megszerzett információk alapján – a prediktív 
elemzések segítenek a működési folyamatok 
összehangolásában, így csökkenthetők a 
költséges leállások és a hulladékmennyiség, 
egyúttal pedig növelhető a dinamizmus és a 
termelékenység. 

Amiben segíteni tudunk 
•  Szakértők vagyunk az energiahatékony 

technológiák szállításában; a helyszíni 
termelési, tárolástechnológiai és 
telephely-hatékonysági megoldásaink 
között megtalálja a kombinált hő- és 
áramtermelési (CHP) rendszereket, a 
fotovoltaikus napenergiát (PV), az 
akkumulátoros tárolást, LED-világítást, 
valamint a fűtési, szellőztetési és 
légkondicionáló megoldásokat (HVAC)

•  Az energia területén meglevő 
tapasztalatunk segítségével 
optimalizálhatja a vállalkozás 
áramfogyasztását és a felhasználás 
hálózatról helyszíni termelésre és 
tárolásra való átállításával 
gazdaságosabbá teheti azt

Növelje az 
energiahatékonyságot
Tökéletesítse a működését, csökkentse az 
energiahasználatot, és érje el a szén-dioxid-
kibocsátásával kapcsolatos céljait 
energiahatékony technológiáink és 
megoldásaink segítségével. Szabályozza, 
hogy hogyan és mikor használja az energiát, 
így nemcsak a szolgáltatói kedvezmények 
nyújtotta előnyöket tudja élvezni, hanem az 
energiatermelő berendezések integrálásával 
optimalizálhatja az összteljesítményt is.

Amiben segíteni tudunk 
•  Bevált tervek alapján és az iparági 

tapasztalatunk felhasználásával létrehozott 
megoldásokat szállítunk az Ön igényeire 
szabottan

•  Komplett megoldást nyújtunk, amely 
magába foglalja a működés és karbantartás 
támogatását a beszerzés és az 
utóműveletek egyszerűbbé tételéhez

•  Az integrált ügyfélportálunkon láthatja a 
vállalkozás energiainfrastruktúráját és a 
menedzseléséhez szükséges információkat, 
amelyek segítségével intézkedéseket tehet 
az érték növelése érdekében

Tegye egyszerűbbé 
energiagazdálkodását
Menedzselt komplett megoldásaink 
segítségével szabványosabb módon és 
egyszerűbben közelíthet az energiához, és új 
funkciót adhat a több szolgáltató és az eltérő 
technológiák kezelésére fordított 
erőforrásoknak. 

Amiben segíteni tudunk 
•  A rugalmas kereskedelmi lehetőségeinkkel 

elérheti a pénzügyi céljait: ide tartozik a 
garantáltan fix összegű fizetés, a kombinált 
ellátási és megoldáscsomagok, az 
energiateljesítményre szóló szerződések és 
az energiaszolgáltatási szerződések

•  A „szolgáltatásként” jellegű ajánlatokkal 
felügyelheti a vállalkozás költségeit, hiszen 
a fizetés kizárólag szükséglet után történik

•  Bevételre tehet szert a telephelyen működő 
berendezések után az optimalizálást nyújtó 
szolgáltatásaink, így a 
fogyasztásszabályozás segítségével

Szárnyalja túl a kitűzött 
pénzügyi céljait
Kiváló pénzügyi/gazdasági teljesítményt 
érhet el a működési teljesítmény 
növelésével és az energiaköltségek 
csökkentésével. A rugalmas kereskedelmi 
lehetőségek mérlegelésével azonnali 
működésiköltség-megtakarításokat 
realizálhat, és elkerülheti a tőkebefektetést.
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Miért éppen a Centrica Business Solutions?

Széles termékkínálat
Széles termékkínálatunk, tapasztalatunk és 
komplett megoldásszállítói képességünk 
lehetővé teszi számunkra, hogy egyetlen 
kézből kínáljunk Önnek energetikai 
megoldásokat. Ez azt jelenti, hogy 
segítségünkkel egyszerűbben és 
konszolidáltabban közelíthet az 
energiagazdálkodás kérdéséhez, és végső 
soron biztosíthatja azt az energiát a 
vállalkozás számára, amelyre annak a 
teljesítmény és hatékonyság új szintjeinek 
eléréséhez szüksége van.  

Az energiapiacok globális 
szereplője
Az új technológiákba eszközölt folyamatos 
befektetéseink révén ügyfeleink számára 
elérhetővé válnak a legkorszerűbb 
technológiai innovációk, mint például az 
energiával kapcsolatos információkat nyújtó 
egyedülálló Panoramic Power megoldásunk 
és a piacvezető integrált ügyfélportálunk. Az 
energiapiacok globális szereplője vagyunk, 
piacvezető pozícióink vannak Európa és az 
Egyesült Államok számos piacán, és 
szabványosított szolgáltatásokat kínálunk 
valamennyi földrészen.

Iparági és műszaki szaktudás
Az energiaellátási piac egyedüli szereplői 
vagyunk, akik kreatív kereskedelmi 
csomagokat kínálunk az ügyfeleinknek az 
ellátás és a megoldások kombinálásával. 
Munkatársaink világszerte kivételesen jól 
ismerik az energiapiacot, annak tervezési, 
technológiai és működésfelügyeleti 
vonatkozásait. Az energiakereskedelemben 
szerzett tapasztalatunk és az 
energiaközvetítői mivoltunk lehetővé teszi 
számunkra, hogy egyedi ajánlatokat 
készítsünk az ügyfeleinknek, amelyek 
segítségével menedzselhetik a pénzügyi és 
gazdasági céljaikat, növelhetik az 
energiahatékonyságukat és egyszerűbbé 
tehetik az energiagazdálkodásukat.

Pénzügyi stabilitás és 
kockázatmentes finanszírozási 
ajánlat
A Centrica a globális energiapiac vezető 
szereplője. FTSE 100 vállalatként és a  
28 milliárd fontos éves bevételünkkel hosszú 
távra rendezkedtünk be, és az általunk 
képviselt gazdasági erő lehetővé teszi az 
ügyfeleinknek, hogy saját fejlesztési 
beruházásaikat innovatív kereskedelmi 
modellek segítségével valósítsák meg.

További lehetőségekkel ismerkedhet meg azzal kapcsolatban,  
hogyan tud energiát biztosítani a vállalati teljesítményhez  
az aktuális energiarendszerén belül, ha ellátogat a
centricabusinesssolutions.hu weboldalra
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