PRIVA BI METRICS
INZICHT IN DE PRESTATIES VAN DE INSTALLATIE
LEVERT MEER COMFORT EN EEN LAGER
ENERGIEVERBRUIK OP

Priva BI Metrics
Priva BI Metrics geeft inzicht in de prestaties van de technische installatie. Een beter
presterende installatie levert meer comfort en een lager energieverbruik op.

Goed inzicht
Altijd goed inzicht in de prestaties van de installatie

Gericht onderhoud
Voer alleen onderhoud uit aan de delen van de installatie waarbij dat nodig is

Overzichtelijk dashboard
Gebruik eenvoudige dashboards om probleemzones gemakkelijk op te sporen.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
Lage impact op de projectorganisatie bij installatie en onderhoud

Doelgericht preventief onderhoud
De cloudservice analyseert een groot aantal gegevens en laat zien welke delen van de installatie
niet optimaal presteren. Zo kan er doelgericht (preventief) onderhoud gedaan worden.

Rapportage aan de gebouweigenaars
Priva BI Metrics is speciaal ontworpen voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor de juiste
werking van de installaties, zoals serviceorganisaties en consultants. De tool biedt een
rapportagefunctie waarmee de serviceorganisaties de gebouweigenaren kunnen betrekken bij
een betere uitvoering van duurzaam onderhoud. Als gebouweigenaar of -manager kunt u de
tool ook gebruiken om de prestaties van uw gebouwen in samenwerking met uw serviceorganisatie te optimaliseren.

Besparen op energie en voorrijkosten
Wist u dat in 70 procent van alle gebouwen energie wordt verspild omdat de installaties er niet
meer optimaal presteren? Dankzij de duidelijke analyse van Priva BI Metrics krijgt u inzicht in
welke installaties niet optimaal presteren, en dus hoe u het energieverbruik kunt verlagen.
Omdat de tool op afstand kan worden gebruikt, kunnen de serviceorganisaties aanzienlijk
besparen op voorrijkosten. Ze hoeven alleen ter plaatse te zijn wanneer dit strikt noodzakelijk
is.

Efficiëntie bij lage investeringskosten
In het pilotproject bleek Priva BI Metrics zich in minder dan een jaar terug te betalen, waarbij
het financiële voordeel van het hogere comfortniveau niet is meegerekend.
De mogelijkheid om bepaalde prestaties van verschillende gebouwen objectief te vergelijken,
leidt tot een groter bewustzijn, en dat draag bij aan een vermindering van het energieverbruik.

Focus op de juiste zaken
Met BI Metrics krijgt de installatie altijd de juiste aandacht van serviceorganisaties en
consultants. Zo kunnen prestatieproblemen worden vermeden in plaats van te worden
opgelost. Dit creëert meer financiële ruimte voor de eindgebruiker, zodat het nog interessanter
wordt om serviceorganisaties en consultants opdracht te geven om de installatie te blijven
aanpassen en verbeteren voor optimale prestaties.

Samen ontwikkeld
De tool is gebaseerd op het idee van een adviesbureau en is verder ontwikkeld en uitvoerig
getest in nauwe samenwerking met eindgebruikers en onderhoudsbedrijven.

WIL JE MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER HOE DE TOOL WERKT?
Bekijk onze video’s over Priva BI Metrics

EENVOUDIG IN HET GEBRUIK
Eenvoudige installatie en configuratie

HEEL DUIDELIJKE VERGELIJKINGEN
Vergelijk uw prestaties op een
objectieve manier met andere
gebouwen

FOCUS OP HET MILIEU
Draagt bij aan energiebesparing

GELD BESPAREN
De investering betaalt zich terug in
minder dan een jaar

GEÏNTERESSEERD IN PRIVA BI METRICS?
Priva BI Metrics is onderdeel van onze Priva Building Maintenance service Pakketten

WILT U EEN GOED INZICHT IN DE PRESTATIES VAN UW INSTALLATIE?
Wij nemen graag contact op met u!
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+ 31 (0) 174 522 727

