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Panoramic Power – az energiával 
kapcsolatos tudásban rejlő hatalom

Energia a teljesítményhez
A Panoramic Power segítségével és 
az energiafelhasználás valós idejű 
láthatóvá tételével csökkentheti az 
energiaköltségeket és javíthatja a 
működés hatékonyságát  

Energia a növekedéshez 
A Panoramic Power és az energiával 
kapcsolatos érdemi információk 
segítségével utat nyithat az új fejlődési 
lehetőségek előtt 

Energia a rugalmassághoz
A Panoramic Power és a telephelyi 
berendezések megbízhatóságának 
szavatolásával csökkentheti az üzleti 
kockázatot

Centrica Business Solutions Dióhéjban a Panoramic Power megoldásról

2



Mi is az a Panoramic Power?
Az energiával kapcsolatos információkat nyújtó megoldásunk, a 
Panoramic Power lehetővé teszi az energiafelhasználás vizualizálását. 
A saját tápellátású, vezeték nélküli érzékelők valós időben továbbítják 
az energiát használó berendezések és készülékek adatait a PowerRadar 
felhő alapú analitikai platformunkba. Az adatokkal nyert információk 
segítségével optimalizálhatja a teljesítményt, foglalkozhat a berendezések 
potenciális meghibásodásával még azok bekövetkezte előtt, és 
csökkentheti az energiafelhasználással kapcsolatos elégtelenségeket  
és pazarlást.

Előnyei a vállalkozás számára
Fokozza a működési hatékonyságot
Az energiafelhasználás valós idejű láthatóvá tétele olyan 
információkkal szolgál, amelyek segítségével meghatározhatja 
az aktuális működésben az energiafelhasználás terén meglevő 
elégtelenségeket, és még korai fázisban megelőző jellegű 
intézkedéseket foganatosíthat.

Értéket termel
Az energiafogyasztási adatok elemzésével felderítheti az 
elégtelenségeket és pazarlást, csökkentheti az energiaszámlákat és a 
rendelkezésre álló pénzügyi keretet a termelés növelésére fordíthatja.

Csökkenti az üzleti kockázatot
A valós idejű információkkal és a tervezett karbantartásra 
való figyelmeztetésekkel elkerülheti a költséges állásidőt és 
meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát.

Törjön magának utat az üzleti 
hatékonyság felé
A vállalkozásokra minden oldalról 
nyomás nehezedik: intenzív verseny, 
megnövekedett kockázatok és a 
régóta működő vállalatokat érintő 
digitális átalakulás és globalizáció 
okozta fenyegetések. Olyan időkben, 
amikor a működési hatékonyság 
és a költségcsökkentés még soha 
nem volt ennyire fontos, az energia 
anyagköltségből értéktermelő 
erőforrássá való átalakítása 
lehet az, amire a versenyelőny 
megszerzéséhez szüksége lehet.

Az energiafelhasználás teljes 
átláthatóságának biztosításával, az 
energiával kapcsolatos információkat 
nyújtó megoldásunk, a Panoramic 
Power segítségével pontosan 
megismerheti a vállalkozás 
energiafelhasználását egészen 
az egyes berendezések szintjéig. 
Ezzel olyan energiával kapcsolatos 
információkra tehet szert, amelyekre 
az elpazarolt energia csökkentéséhez 
és a működési hatékonyság 
növeléséhez szüksége van.

Vezeték nélküli érzékelők valós 
időben továbbítják az energiát 
használó berendezésekből és 
készülékekből érkező adatokat
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Miért válassza a Centrica Business 
Solutions Panoramic Power 
platformját?
A Panoramic Power segítségével az energiát anyag jellegű 
költségből értéktermelő lehetőséggé alakíthatja a vállalata 
számára. Világszerte már több mint 43 000 érzékelőt 
telepítettünk az ügyfeleink berendezéseire, így elősegítve a 
vállalkozás hatékonyságának növelését.

Amiről a Centrica Business Solutions valójában szól, az nem más, 
mint hogy partnerségben Önnel kialakítunk egy energiastratégiát, 
amely erős versenyelőnyt képes biztosítani a vállalkozása 
számára. Széles termékkínálatunk és komplett megoldásaink 
segítségével Ön egyetlen szállító kezébe helyezheti az energiával 
kapcsolatos valamennyi igényét.

A Panoramic Power megfelelő 
megoldás az Ön számára?
A Panoramic Power ideális megoldás minden olyan vállalkozás 
számára, amely minimális zavar és maximális költséghatékonyság 
mellett információkhoz kíván jutni az energiafogyasztásával 
kapcsolatban. 

800 
TELEPHELY,  
30 ORSZÁG

43 ezer 
ÉRZÉKELŐT TELEPÍTETTÜNK  

AZ ÜGYFELEIK 
BERENDEZÉSEIRE

10 
milliárd 

ADATPONT FIGYELÉSE HAVI 
SZINTEN

Többet szeretne tudni?
Az energiával kapcsolatos információkat nyújtó megoldásunk, a Panoramic Power új lehetőségeket nyit meg valamennyi iparág számára.
Tudjon meg többet arról, hogyan tudunk már ma a segítségére lenni az új teljesítményszintek elérésének támogatásában.
centricabusinesssolutions.hu
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