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Online driftsjournal til forsyninger

På baggrund af en stadigt stigende efterspørgsel blandt vores
kunder efter et brugervenligt og fleksibelt arbejdsredskab, har
EnviDan udviklet EnviTronic™. EnviTronic™ er et praktisk anvendeligt værktøj, som kan sikre det fornødne overblik over den
daglige drift på en nem og hurtig måde.
Ved at samle alle relevante driftsdata såsom egne analyser,
analyser fra akkrediteret laboratorium og SRO-værdier i én database, er det enkelt og let at vedligeholde sine data.
I forbindelse med konsolidering af forsyningsselskaber er behovet
for netop én samlet registrering steget væsentligt, da der er brug
for at skabe overblik over alle forsyningens arbejdsområder.
Her er EnviTronic™ særligt velegnet, da det er muligt at samle
data fra forskellige SRO-anlæg samtidig, og derved kan
EnviTronic™ håndtere alle aspekter inden for spilde- og drikkevand, varme og el. registrering af industrien og deres analyser
som eksempelvis skal anvendes ved beregning af særbidrag.

Altid tilpasset kundens behov

EnviTronic™ tilpasses specifikt til behovet hos hver enkelt af
vores kunder. Derfor er EnviTronic™ også en dynamisk driftsjournal, hvor vi løbende udvikler nye funktionaliteter i databasen.
Dette kommer ikke kun den enkelte kunde, men også de eksisterende brugere til gode.

Ud over en grafisk/skematisk visning og behandling af data, som
kunden selv kan sætte op, er der i EnviTronic™ mulighed for at få
vist udvalgte data i prædefinerede rapporter.

Det får du med EnviTronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En webbaseret løsning.
Et system, som kan samle alle data fra forsyningens arbejdsområder (spildevand, drikkevand, el og
varme).
Registrering/lagring af interne og eksterne
data samt værdier fra SRO-anlæg.
Automatisk import af eksterne analyser fra
akkrediteret laboratorium samt døgnværdier
fra SRO-anlæg.
Automatisk generering af rapporter.
Oprettelse af specialrapporter fra prædefinerede eller egne rapporter.
Rapport til benchmarking og miljøredegørelse.
Skematisk og grafisk visning af alle data.
Diverse beregninger (alle værdier kan indgå
i en beregning).
Automatisk datakontrol (fejlrapport).
Flerbrugersystem med passwordadgang.
Automatisk backup af alle data.
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energiledelsessystem. Det har vi fokus på i EnviDan, hvorfor
dette indtænkes i den løbende udvikling af vores portalprodukter.
Fordelen er, at alle nødvendige data ligger tilgængelige enten i
EnviTronic™ eller EnviDrift™. Herigennem bliver alle elektroniske
dokumenter strukturerede og er let tilgængelige for brugerne.

Følgende rapporter er i øjeblikket tilgængelige
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afløbskontrol efter DS2399
Spildevandsafgifter (kvartal og år)
Driftsrapport (døgn og måned)
Driftsmapper (rullende år)
Direktionsrapport (måned og kvartal)
Grønt regnskab/grønne nøgletal
Benchmarking
Indrapportering til Bessy (vand og spildevand)
Indrapportering til Forsyningsdirektoratet

EnviDrift™

Som supplement til de prædefinerede rapporter er det muligt for
forsyningen at anvende egne excel-rapporter som skabelon, hvilket mange af vores kunder har gjort. Mange forskellige rapporter
er ligeledes tilgængelige for alle øvrige kunder.

EnviPortal - en webbaseret løsning

Videreudvikling af EnviTronic™

EnviTronic™ er en integreret del af vores webportalløsning.

Hos EnviDan arbejder vi altid på at forbedre vores produkter og
ydelser, og vi vil derfor fortsat udvikle og optimere EnviTronic™, så
vi til stadighed har mulighed for at tilbyde vores kunder de rigtige
arbejdsredskaber, der dækker eksisterende såvel som fremtidige
behov. Det betyder, at vi meget gerne udvikler nye moduler, som
kan være med til at lette og effektivisere arbejdsprocesserne for
vores kunder.
Faktisk mener vi, at en væsentlig del af vores udvikling skal være
baseret på input fra nuværende og fremtidige kunder.

Fordelene ved denne løsning er blandt andet:
•
Ingen præinstalleret software
•
Fremtidssikret løsning
•
Altid nyeste version
•
Automatisk backup af data

Mulighed for udvidelser med EnviTronic™
•
•

På vores webportal er der endvidere mulighed for at
udvide systemet, så det kan håndtere vedligeholdelsesog driftsdokumentation på alle forsyningens anlæg. Dette
sker via det separate produkt EnviDrift™.

Miljø- og energiledelsessystem
Vedligeholdelse og dokumenthåndtering

I henhold til lovgivningen er tendensen, at der på sigt stilles krav
til forsyningsvirksomhederne, at de indfører et miljø- og

Kontakt

Hvis du vil vide mere om EnviTronic™ eller nogle af vores andre
produkter eller ydelser, kontakt Claus Kobberø på 27 15 37 90
eller clk@envidan.dk
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