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A megbízható energia 
döntő fontosságú

Amint egyre több vállalkozás lép a 
digitalizálás útjára, a kihívást nem csupán  
a tartós áramellátás jelenti. Az üzleti 
rendszerek és értékes adatforrások 
védelme is lényeges. A folytonosság 
biztosítása és a kockázatkezelés is fontossá 
válik. Segítségünkkel vállalkozása a 
jelenben folyamatosan tud működni, 
egyúttal pedig az energiával kapcsolatos 
későbbi bizonytalanságokkal szemben is 
védelmet élvez a jövőben.
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Rugalmas energia = rugalmas 
vállalkozás
A hosszú távú energiaköltségek előrejelzése 
és az energiaellátás folytonosságának 
biztosítása egyre kiszámíthatatlanabbá válik. 
A kibertámadásokhoz, terrorizmushoz, a 
szabályozók változásához és a természeti 
katasztrófákhoz hasonló fenyegetések 
mind-mind hozzáadódnak a 
vállalkozásokat fenyegető potenciális 
kockázatokhoz és zavart okoznak az 
üzletmenet folytonosságában. 

A rugalmasság nagyobb versenyelőnyt 
jelent, mert a stabil működés fenntartása és 
az állásidők megakadályozása érdekében 
megóvja a vállalkozást a környezeti, piaci és 
technológiai feltételek állandó változásától. 
A helyszíni termelés kiépítésével és az 
energiával kapcsolatos ismeretek 
birtokában megadhatja a vállalkozásának 
azt az irányítást és rugalmasságot, amelyre 
ma és a jövőben szüksége van.

A Centrica Business Solutions csökkenti a 
kereskedelmi, szabályozási és technológiai 
kockázatokat, és növeli a rugalmasságot, 
hogy a vállalat 7*24 órában zavartalanul 
működhessen.

A vállalatok azon százaléka, 
amelyek szerint az 
igazgatótanácsuk több időt 
szentel a kockázatkezelés 
felügyeletére, mint két évvel 
korábban

86%

Forrás: Global risk management survey,  
10th Edition, Deloitte, 2017

Energia a rugalmassághoz –  
a kulcsfontosságú kihívások 
kezelése
•  Hogyan kerülje el az állásidőt?

•  Hogyan biztosítsa az energiaellátás 
folytonosságát és konzisztenciáját?

•  Hogyan csökkentse a hálózattól való 
függést?

•  Hogyan csökkentse az ingadozó 
energiapiacoknak való kitettséget?

•  Hogyan biztosítsa az energiára 
vonatkozó törvényeknek való 
megfelelést?

•  Hogyan hozzon létre jövőbiztos 
energiastratégiát?
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Energia a rugalmassághoz – 
öt előny a vállalkozás számára

Amiben segíteni tudunk 
•  Az ENER-G kombinált hő- és 

áramtermeléshez, 
tartalékgenerátorokhoz, akkumulátoros 
tároláshoz és napenergiához hasonló 
helyszíni termelési és tárolási 
megoldásainkkal megszüntetheti a 
zavarok kockázatát és szavatolhatja, 
hogy a vállalkozás „mindig bekapcsolt 
állapotban” legyen.

•  Rugalmasabbá teheti az 
energiafelhasználást azzal, hogy a terhet 
áthelyezi a hálózatról a helyszíni termelésre

Szavatolja az ellátás 
folytonosságát
Biztosítsa az energiaellátását, és tartalékolja azt a 
jövőre a telephely rugalmasságát növelő helyi 
energiatermelési és -tárolási megoldásainkkal. 
Üzleti tevékenysége és ügyfelei így védelmet 
élveznek még akkor is, ha katasztrofális 
rendszerhiba történik.

Amiben segíteni tudunk
•  Tapasztalt, bizonyított és elismert 

vállalati erőforrásaink segítségével 
létrehozzuk és megvalósítjuk a jövőbeli 
energiastratégiáját

•  Elkötelezettek vagyunk a feltörekvő 
technológiákba eszközölt globális 
befektetések terén, ezért az innováció 
vonatkozásban továbbra is élen járunk.

Védekezzen a piaci 
változásokkal szemben
Készítsen hosszú távú energiastratégiát az 
energiapiacokkal kapcsolatos, mélyreható 
tapasztalataink felhasználásával. Biztonságban 
érezheti magát a jövőbeni piaci zavarokkal 
szemben, egyúttal pedig az energiatechnológia 
legújabb innovációinak előnyeit is élvezheti.

Amiben segíteni tudunk
•  Az energiával kapcsolatos információkat 

nyújtó egyedülálló megoldásunk, a 
Panoramic Power által küldött 
figyelmeztetések segítségével még azelőtt 
jelezzük az energiával és berendezésekkel 
kapcsolatos problémákat, hogy azok 
kritikussá válnának 

•  Szakértőink és karbantartás-támogató 
csoportjaink, így az Energiaszabályozó 
központunk és a testre szabott SLA-k 
közreműködésével biztosítjuk az 
energiatermelő berendezések proaktív 
menedzselését

A működési hibák csökkentése
Korszerűsítse energetikai infrastruktúráját, hogy 
megbízhatóbbá váljon, és csökkentse az állásidő 
valószínűségét és költségeit. Helyszíni 
energiatermelő berendezései élettartamának 
növelésében is segíthetünk olyan felismerések 
révén, amelyek idejekorán figyelmeztetnek az 
eszközök lehetséges meghibásodásaira.

Amiben segíteni tudunk
•  Biztosítsa be a vállalkozása jövőbeli 

energiaköltségeit a megfelelő 
kereskedelmi stratégia bevezetését 
lehetővé tevő tapasztalatunk 
segítségével. Menedzselje a költségeket 
egy szolgáltatási ajánlat keretében a 
kereskedelmi célú szerződéseink széles 
körével, a rendelkezésre álló támogatási 
lehetőségekkel és rugalmassággal

•  Csökkentse az energiapiaci kockázatoknak 
való kitettségét a kereskedelmi 
tapasztalatunk és piacvezető értékesítési 
platformunk segítségével

A kereskedelmi kockázat 
minimálisra csökkentése
Alkalmazzon olyan kereskedelmi stratégiát, amely 
tükrözi a kockázatvállalási hajlandóságát, segít a 
költségek pontos előrejelzésében és kezelésében, 
emellett pedig védelmet nyújt a piaci 
ingadozásokkal szemben, és így egy kiszámítható 
költségalapot tesz lehetővé.  
Vállalatunk nagysága, szakértelme és tapasztalata 
révén innovatív kereskedelmi lehetőségeket tudunk 
kínálni az Ön igényeinek megfelelően. 

Amiben segíteni tudunk
•  A megfelelőséggel kapcsolatos 

követelmények hatékonyabb figyelése 
és támogatása az energiával 
kapcsolatos ismereteink révén

•  A szabályozásnak való megfelelés az 
egészségüggyel és biztonsággal 
kapcsolatos törvénykezés és a 
szabályozási környezetek területén 
szerzett tapasztalatunk és ismereteink, 
valamint a szabályozó hatóságokkal 
fennálló hosszú kapcsolatunk révén

A szabályozásnak való 
megfelelés erősítése
Csökkentse a szabályozásnak való meg nem 
feleléssel kapcsolatos kockázatot, és kerülje el a 
kárt okozó eseményeket és az esetleges 
pénzbírságokat az energiagazdálkodási 
platformjaink révén nyert felismerések, valamint 
a szabályozói és megfelelési kérdésekkel 
kapcsolatos szaktanácsadásunk segítségével. 
Segítünk Önnek megfelelni a belső és külső 
érdekeltek igényeinek.
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Miért éppen a Centrica Business Solutions?

Széles termékkínálat
Széles termékkínálatunk és a komplett 
megoldások nyújtására való képességünk 
alkalmassá tesz bennünket arra, hogy egy 
kézből nyújtsunk olyan 
energiaszolgáltatásokat, amelyek egyetlen és 
állandó kapcsolattartási ponttal kiszolgálják a 
biztonságos ellátásra való igényét. 

Az energiapiacok globális 
szereplője
Az innovatív, piacvezető vállalkozásokba 
eszközölt befektetéseink és az 
energiatechnológia legújabb innovációinak 
alkalmazása védelmet nyújt az 
ügyfeleinknek a piac változásával szemben 
hosszú távú energiastratégiák 
létrehozásával. Ez az oka annak, hogy 
piacvezető pozícióink vannak Európa és  
az Egyesült Államok számos piacán.

Iparági és műszaki szaktudás
3700 helyszínen 1000-nél is több vállalati 
és állami szektorban működő ügyfelet 
szolgálunk ki megoldások kifejlesztésével és 
menedzselésével. A világ minden részén 
megtalálható szakértőink mélyreható 
tapasztalata segítségével szavatoljuk, hogy 
az ügyfeleink világszerte megfeleljenek a 
szabályozási, egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek.

Pénzügyi stabilitás és 
kockázatmentes finanszírozási 
ajánlat
A Centrica a globális energiapiac vezető 
szereplője. FTSE 100 vállalatként és az éves 
szinten 28 milliárd fontra rúgó bevételünkkel  
a tartós stabilitásunk azt jelenti, hogy kemény 
időkben sem fenyeget bennünket az „eltűnés” 
veszélye. Segítségünkkel növelheti az 
energiatermelő eszközeinek rugalmasságát, 
azzal egyidejűleg minimálisra csökkentheti a 
kereskedelmi kockázatot és pénzügyi bizalmat 
teremthet.

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