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GROEPEN	



Wat kan je doen met een GROEP? 

•  Energiemetingen in het kader van een lokaal actieplan 
•  Gericht naar gemeentes en provincies 

•  Uitsluitend anoniem geaggregeerde resultaten 

•  Geen toegang tot individuele resultaten 

•  Individuele opvolging en begeleiding binnen collectieve acties 
•  M&V, individueel en als groep 

•  Interne benchmarking 

•  Leden- en dossierbeheer 

•  Multi-site energiebeheer 
•  Inzicht in dagdagelijkse regeling 

•  Alarmering 

 

 



Onze uitdagingen inzake collectieve metingen 

•  Verzamelen van kwalitatieve gegevens 
•  Controle op lagere meterstand bij manuele ingave 

•  Automatische meterstandcontrole (anomaliedetectie) 

•  Ondersteuning meterwissel 

•  Ondersteuning sub-metering 

•  Ondersteuning automatische databronnen (AMR) 

•  Verwerking van onvolledige datasets 
•  Worden de (hoofd)energiestromen correct gemeten en ingegeven?  

•  Niet of laattijdig aangevulde dossiers. 

•  Betrokkenheid deelnemers 

•  Correcte toepassing van de privacywetgeving 



Welke tools bieden we aan?  

•  Rapportage & benchmarking 

•  Energieverbruik  

•  Lokale opwekking 

•  Andere thema’s (water, transport & afval) in opbouw 

•  Opvolging en begeleiding 

•  Dossierbeheer (inschrijven, uitschrijven, zoekfunctie) 

•  Overzicht dossiers met foute meterstanden 

•  Toegang tot individuele dossiers 

•  Meterstanden als juist/fout markeren 

 



Inzicht in geaggregeerde resultaten 
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Interne benchmarking 
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Interne benchmarking 
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Overzichtslijst dossiers + lijst dossiers met fouten 
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Foute meterstanden 
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Meterstanden als juist/fout markeren 
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Onze toekomstvisie inzake collectieve opvolging 

•  Uitbreiding rapporten en widgets 
•  Rapportering over thema’s als water, transport & afval 

•  Rapportering in Euro, CO2 

•  Publieke widgets om groepsresultaten (KPI’s) kenbaar te maken 

•  Tools voor groepsbeheerders 
•  Interactie met de deelnemers via een prikbord (op niveau van een dossier) 

•  Exportfuncties naar Excel, BI tools, externe dashboards, … 

•  Detailanalyse op hoge resolutiedata, via OpenGrid modules 
•  Rapporten op week, dag, kwartier, minuut … 

•  Alarmering 

•  Online kopen en online instellen van groepen 



Welke bijkomende functies ter ondersteuning van collectieve acties zijn 
nodig?  

•  Rapportering over thema’s als water, transport & afval 

•  Publieke widgets om groepsresultaten (KPI’s) kenbaar te maken 

•  Op groepsniveau een vaste referentieperiode instellen 

•  Uitbreiding ledenbeheer, bijv. dossiers schrappen uit de groep,  
deelnemers uitnodigingen via het platform 

•  Interactie met de deelnemers via een prikbord (op niveau van een 
dossier) 

•  Export collectieve resultaten naar Excel 

•  Integratie met BI tools 

•  API koppeling met externe dashboards, … 

•  Online kopen en online instellen van groepen 


