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Panoramic Power: de kracht van 
inzicht in energiegegevens

Prestaties verbeteren
Panoramic Power helpt u bij het 
terugdringen van energiekosten en het 
verbeteren van het operationeel rendement 
met realtime inzicht in uw energiegebruik  

Groei stimuleren 
Met Panoramic Power ontdekt u nieuwe 
groeikansen dankzij praktisch toepasbare 
informatie over al uw energiezaken 

Veerkracht verbeteren
Met Panoramic Power loopt u minder 
bedrijfsrisico doordat de bedrijfszekerheid 
van uw installatie is gegarandeerd
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Wat is Panoramic Power?
Onze oplossing voor inzichten in uw energieverbruik, Panoramic 
Power, maakt al uw energiegebruik zichtbaar. De draadloze, 
zelfvoedende sensoren sturen gegevens van al uw apparatuur 
realtime naar PowerRadar, ons cloud-gebaseerde analyseplatform. 
Met de inzichten die u via deze gegevens verzamelt, kunt u de 
bedrijfsprestaties optimaliseren, potentiële apparatuurdefecten 
oplossen voordat ze werkelijk plaatsvinden, en inefficiënt 
energiegebruik en verspilling tegengaan.

De voordelen voor uw bedrijf
Verbeterd operationeel rendement
Realtime inzicht in energiegebruik levert uiterst nuttige informatie 
waarmee u de inefficiënties in uw huidige bedrijfsvoering kunt 
identificeren en aanpakken. U kunt voortaan vroegtijdig en proactief 
handelen.

Waarde ontsluiten
Analyseer uw energieverbruiksgegevens om inefficiënties en 
verspilling te identificeren, zodat uw energierekening lager wordt en  
u de besparingen kunt gebruiken om uw productie te verhogen.

Bedrijfsrisico verlagen
Vermijd kostbare uitvaltijd en verleng de levensduur van uw 
apparatuur met realtime inzichten en waarschuwingen voor 
conditioneel onderhoud.

Een snelle route naar zakelijk rendement
Bedrijven staan van alle kanten 
onder druk: heftige concurrentie en 
meer risico's en bedreigingen voor 
gevestigde markten, van digitale 
ontregelingen tot globalisering. 
In een tijd waarin operationeel 
rendement en kostenbesparing 
belangrijker zijn dan ooit tevoren, 
is de herinterpretatie van energie 
als algemene kostenpost naar een 
bedrijfsmiddel met meerwaarde 
misschien net wat u nodig hebt om 
uw concurrentiepositie  
te versterken.

Doordat Panoramic Power, 
onze oplossing voor inzicht in 
energiegegevens, u volledig inzicht 
biedt in uw energiegebruik, kunt 
u tot in detail bekijken hoe uw 
bedrijf energie gebruikt, tot op 
elke afzonderlijke machine en op 
elk apparaatniveau. Zo beschikt 
u over de juiste informatie om 
energieverspilling tegen te gaan  
en uw operationele rendement  
te verhogen.

Draadloze sensoren 
sturen gegevens van al uw 
apparatuur in realtime
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Waarom Panoramic Power van  
Centrica Business Solutions?
Met Panoramic Power is energie niet meer een kostenpost, maar een 
mogelijkheid om waarde voor uw bedrijf te creëren. Wereldwijd hebben 
we al meer dan 43.000 sensoren geïnstalleerd bij klantapparatuur en 
daardoor de bedrijfsprestaties weten te verbeteren.

En dat is waar het bij Centrica Business Solutions om draait: samen met u 
een energiestrategie ontwikkelen die u een krachtig concurrentievoordeel 
oplevert. Onze uitgebreide portfolio van producten en end-to-end 
leveringsmogelijkheden garanderen dat wij u als één leverancier  
tegemoet kunnen treden voor al uw energiebehoeften.

Is Panoramic Power geschikt voor u?
Panoramic Power is ideaal voor alle bedrijven die inzicht willen in 
hun energieverbruik, met minimale onderbrekingen en maximale 
kosteneffectiviteit. 

800 
LOCATIES IN  

DERTIG LANDEN

43k 
SENSOREN GEÏNSTALLEERD  

OP KLANTAPPARATUUR

10mld 
GEGEVENSPUNTEN DIE 
MAANDELIJKS WORDEN 

GEMONITORD

Wilt u meer weten?
Panoramic Power, onze oplossing voor inzicht in uw energieverbruik, genereert nieuwe kansen voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
centricabusinesssolutions.nl
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