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Verbeter uw 
bedrijfsresultaten 
met energie
Operational excellence en 
effectief kostenbeheer zijn belangrijke 
aandachtsgebieden voor veel bedrijven en 
bij beide speelt energie een belangrijke rol. 
Energie wordt echter zeer vaak verkeerd 
geïnterpreteerd en inefficiënt beheerd.  
We kunnen u helpen om uw energiebronnen 
optimaal te benutten om nieuwe kansen te 
creëren en het operationele rendement te 
verbeteren. Dit doen we door energiegegevens 
en inzichten te genereren en methoden en 
technologieën te implementeren die u helpen 
uw dagelijkse prestaties te optimaliseren en 
uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
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Energie-efficiency 
is zakelijke efficiency
Organisaties staan onder druk om de kosten 
te verlagen en hun prestaties op alle vlakken 
blijvend te verbeteren. Wanneer u beschikt 
over de juiste informatie om inefficiënties en 
verborgen waarde binnen uw energie-
infrastructuur te identificeren, kunt u actie 
ondernemen en de bedrijfsresultaten 
verbeteren.

Wanneer u uw energiegebruik beheert, kunt 
u de kosten verlagen door uw operationele 
processen te optimaliseren: detecteer 
storingen in apparatuur voordat ze optreden, 
monitor het energieverbruik van uw activa 
om onjuist gebruik te identificeren en 
gebruik benchmarks om energieverspilling 
te detecteren. Met onze allesomvattende 
beheerdiensten vereenvoudigen we 
bovendien uw energiebeheer. Dit betekent 
minder uitvaltijd, meer flexibiliteit en een 
hoger rendement op uw investeringen.

Centrica Business Solutions biedt een breed 
scala aan toonaangevende energieoplossingen 
die zorgen voor bruikbare inzichten in 
energiegegevens, efficiënte energieproducten 
en flexibele commerciële mogelijkheden om 
uw operationele prestaties te verbeteren.

Percentage CEO's dat hoge of 
fluctuerende energiekosten 
als een belangrijk punt van 
zorg ziet

56%

Bron: Global CEO Survey 2017, PwC

Krachtigere prestaties – de belangrijkste 
problemen oplossen
•  Hoe kunt u meer inzicht krijgen in uw 

energiegebruik en kosten?

•  Hoe kunt u zakelijke beslissingen nemen 
gebaseerd op bruikbare inzichten?

•  Hoe kunt u inefficiënties identificeren?

•  Hoe kunt u de efficiency van uw 
operationele processen verbeteren?

•  Hoe kunt u uw energieverbruik en kosten 
verlagen?

•  Hoe kunt u aan uw CO₂-
uitstootdoelstellingen voldoen?

•  Hoe kunt u uw energie-infrastructuur en 
beheerprocessen vereenvoudigen?
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Krachtigere prestaties – 
vijf voordelen voor uw bedrijf

Zo kunnen wij u helpen 
•  Onze Panoramic Power-sensoren en 

cloudgebaseerde analyseplatform maken 
gebruik van nieuwe technologieën zoals 
het Internet of Things (IoT) en machine 
learning, zodat u continu over real-time 
energiegegevens beschikt om zakelijke 
beslissingen te nemen die de waarde 
verhogen

•  Evalueer uw energiebehoefte en 
efficiency met onze oplossingen om 
uw energiegebruik te onderzoeken en 
identificeer bruikbare verbeterpunten

Verzamel informatie op 
basis waarvan u actie kunt 
ondernemen
Onze geavanceerde analyseplatformen, 
technologieën en oplossingen om uw 
energiegebruik te onderzoeken, monitoren 
uw gehele energie-infrastructuur om 
inefficiënties te identificeren, zodat u over 
de benodigde inzichten beschikt om 
effectieve acties te ondernemen en 
prestaties te verbeteren.

Zo kunnen wij u helpen 
•  Identificeer verborgen 

optimalisatiemogelijkheden en benchmark 
uw energiesystemen tegen vergelijkbare 
systemen, processen en werkomgevingen 
met onze inzichten in energiegegevens

• Kies voor conditioneel onderhoud en 
voorkom storingen en uitval door 
geavanceerde foutdetectiesystemen te 
combineren met Panoramic Power, onze 
oplossing die inzicht biedt in energie 

•  Verzamel en analyseer energiegegevens 
om praktische, uitvoerbare stappen te 
ontwikkelen waarmee uw 
bedrijfsactiviteiten kunt optimaliseren – 
met advies en begeleiding van onze 
deskundige analisten

Optimaliseer uw 
bedrijfsprocessen
Maak optimaal gebruik van uw activa 
met inzichten gegenereerd met onze 
geavanceerde analyse- en rapportagetools 
voor energiegegevens. Voorspellende 
analyses helpen u om operationele 
processen aan te passen om kostbare uitval 
te minimaliseren, verspilling te beperken, de 
flexibiliteit te verbeteren en de productiviteit 
te verhogen. 

Zo kunnen wij u helpen 
•  We zijn experts in het leveren van 

energiezuinige technologieën en ons 
aanbod oplossingen voor lokale opwekking, 
lokale opslag en lokale efficiency omvatten 
warmte-krachtkoppelingsystemen (WKK), 
systemen voor fotovoltaïsche zonne-
energie (PV) energieopslag, ledverlichting, 
HVAC-systemen

•  Maak gebruik van onze expertise  
op het gebied van energie om uw 
energieverbruik te optimaliseren en 
rendabeler te maken door het verbruik 
te verschuiven van het net naar lokale 
opwekking en opslag

Verbeter uw energie-efficiency
Verbeter uw bedrijfsactiviteiten,  
verlaag het energiegebruik en bereik uw CO₂- 
uitstootdoelstellingen met onze energiezuinige 
technologieën en oplossingen. Pas aan hoe en 
wanneer u energie verbruikt om te profiteren 
van vraagrespons en integreer uw energie-activa 
om uw algemene prestaties te optimaliseren.

Zo kunnen wij u helpen 
•  We leveren oplossingen gebaseerd op 

uw wensen, waarbij we gebruikmaken 
van beproefde blauwdrukken en onze 
kennis van de sector

•  Met onze allesomvattende 
oplossingen, inclusief operationele en 
onderhoudsondersteuning, vereenvoudigen 
we de aanschaf en follow-up

•  Onze geïntegreerde klantportal biedt 
inzicht in uw energie-infrastructuur en 
de informatie om deze te beheren, zodat 
u actie kunt ondernemen om de waarde 
te verhogen

Vereenvoudig uw 
energiebeheer
Met onze allesomvattende 
beheeroplossingen helpen we u om uw 
energiebeheer te standaardiseren en te 
vereenvoudigen en om uw activa op een 
andere manier in te zetten door meerdere 
leveranciers te beheren en verschillende 
technieken te integreren. 

Zo kunnen wij u helpen 
•  Behaal uw financiële doelstellingen 

met onze flexibele commerciële 
mogelijkheden, waaronder een vaste 
betalingsgarantie, gecombineerde 
aanbod- en oplossingenpakketten, 
energieprestatiecontracten en 
energieserviceovereenkomsten

•  Beheers uw kosten met een 'as a 
service'-aanbod en betaal alleen 
voor wat u nodig hebt

•  Genereer inkomsten uit lokale activa 
met onze optimalisatiediensten zoals 
vraagrespons

Overtref uw financiële 
doelstellingen
Bereik excellente financiële resultaten door 
de operationele prestaties te verbeteren 
en uw energiekosten te verlagen. Dankzij 
flexibele commerciële mogelijkheden 
kunt u direct operationele besparingen 
realiseren, zonder investeringskosten.
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Waarom zou u kiezen voor Centrica 
Business Solutions?

Breedte van portfolio
Met ons uitgebreide portfolio, onze expertise 
en allesomvattende oplossingen zijn we een 
one-stop-shop voor energieoplossingen. 
Dit betekent dat we u kunnen helpen 
om uw aanpak van het energiebeheer te 
vereenvoudigen en te consolideren, zodat 
u uiteindelijk het prestatieniveau en de 
efficiency van uw bedrijf kunt verbeteren.  

Wereldwijde speler op de 
energiemarkten
Dankzij onze voortdurende investeringen in 
nieuwe technologieën hebben onze klanten 
toegang tot geavanceerde energie-innovaties 
zoals Panoramic Power, onze unieke oplossing die 
inzicht biedt in energie, en de toonaangevende 
geïntegreerde klantportal. Wij zijn een wereldwijde 
speler in de energiemarkt en zijn marktleider op 
verschillende nationale markten in onder andere 
Europa en de VS. Hierdoor kunnen we onze 
diensten met een hoge mate van 
standaardisering wereldwijd aanbieden.

Kennis van de sector en 
technische expertise
We zijn het enige bedrijf in de markt dat 
aanbod en oplossingen combineert tot 
creatieve commerciële pakketten voor onze 
klanten. Al onze medewerkers wereldwijd 
beschikken over diepgaande kennis van de 
energiemarkt en hebben uitgebreide ervaring 
met engineering, ontwerpen, technologie en 
operationeel beheer. Dankzij onze ervaring 
als handelaar en energieleverancier kunnen 
we unieke oplossingen aan onze klanten 
aanbieden waarmee we hen helpen om 
financiële doelstellingen te beheren, de 
energie-efficiency te verbeteren en hun 
energiebeheer te vereenvoudigen.

Financiële stabiliteit en financiële 
voorstellen zonder risico
Centrica is een gevestigde en toonaangevende 
speler binnen de wereldwijde energiesector. 
Centrica is een stabiel FTSE 100-bedrijf met 
een jaarlijkse omzet van bijna € 34 miljard. 
Dankzij onze financiële stabiliteit kunnen we 
onze klanten de flexibiliteit bieden om te 
investeren in hun eigen ontwikkeling via 
innovatieve commerciële modellen.

Ontdek meer mogelijkheden om uw prestaties  
met uw huidige energiesysteem te verbeteren op:
centricabusinesssolutions.nl
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