Het IaaS-platform
Insights as a Service

Ons Platform biedt eenvoudig inzicht in gebruik en verbruik van uw gebouw en is zonder specialistische kennis en
zonder downtime te installeren en te integreren. Het biedt direct specifieke inzichten en context en stelt je in staat
onderbouwde beslissingen te maken. Binnen onze dienst is een adviesgesprek inbegrepen waarin we samen de
verzamelde data analyseren en interpreteren en geven u dan een concreet advies op maat.

De volgende 4 thema’s maken de meeste impact:

Luchtkwaliteit

Energie

Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor

Energiemanagement helpt een organisatie

de gezondheid van uw mensen en ook voor hun

besparingen te realiseren en te borgen. Aandacht

prestaties en productiviteit. We verblijven 90% van

en bewustzijn heeft een positieve impact op

onze tijd binnen waar de luchtkwaliteit 2 tot 5 keer

energieverbruik. Energiemanagement wordt

slechter is dan buiten.

daarnaast steeds meer een plicht vanuit de overheid.

Meting van: Radon, TVOC, CO2, Humidity, Temperature, Pressure, Light +

Meting van: Energieverbruik, Energiestromen, Energiebalans + Indicatie

Indicatie van virus- en radon risico, bezetting, schimmelvorming.

van sluipverbruik, stand-by stroom, afwijkingen.

Inzichtelijk vanaf € 0,50 per

Inzichtelijk vanaf € 0,50 per dag

Bezetting & benutting

Gebruikers feedback

Een bezettingsgraadmeting maakt duidelijk

Feedback van klanten is altijd waardevol. Maak

hoeveel mensen in een gebouw aanwezig en welke

daarom van elke gelegenheid gebruik om feedback

ruimtes gebruikt worden. Door efficiënter om te

aan uw klanten te vragen. Met deze feedback, zijn we

gaan met ruimtegebruik, dalen de facilitaire- en

in staat om gebouwen nog beter aan te laten sluiten

energiekosten.

bij de wensen van de gebruikers.

Meting van: Bezetting, benutting, aanwezigheid, locatie + indicatie van

Meting van: Smiley, open vragen, multiple choice + eigen campagnes,

scoial distancing, desk occupancy, people counting, object recognition.

gepersonaliseerde service, close the loop.

Inzichtelijk vanaf € 1,50 per dag

Inzichtelijk vanaf € 2,50 per dag

Algemene kenmerken van
Avelution Insights as a Service:

Een complete oplossing
voor een vast bedrag:

• API koppeling

Geen investering vooraf, geen bijkomende

• Real time inzicht, met aanpasbaar dashbaord

kosten, eenvoudig op of af te schalen, telefonisch

en rapportages

support, product updates & upgrades en uiterst

• Cloud storage & insights

gebruiksvriendelijk in gebruik, kortom een complete

• Draadloos en eenvoudig te installeren

oplossing voor een vast bedrag per dag, dat is het

• Automatische updates

Avelution IaaS platform.

• Smart alerts & notificatie instellingen

Vragen? Neem dan contact met ons op!

avelution.nl

T 085 90 23 140
info@avelution.nl

smart solutions,
made personal.

