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Meest efﬁciënte totaaloplossing van Nederland
Webbased software voor energiemanagement
Eén systeem voor het volledige optimalisatieproces
Ontsluiten meter > verzamelen gegevens > factureren
Realtime inzicht installaties & processen
Gebruiksvriendelijke visuele weergave van de gegevens
Monitoring & service op afstand

POWERED BY CHAINWISE

RealM2M EMS (Energy Management Software) biedt u het meest
geavanceerde real time inzicht in energieverbruik. U beschikt
bovendien over de meest efﬁciënte totaaloplossing in energiemanagement van Nederland. Het leveranciersonafhankelijke systeem
communiceert moeiteloos met een grote variatie aan op afstand uit te
lezen energiemeters en sensoren. Bovendien is het systeem eenvoudig
te koppelen en online beschikbaar. Be smart. Get RealM2M EMS.

Deze energiemanagement software is een

Ongeacht uw (veld)infrastructuur sluiten we u aan:

monitoring-, management-, facturering-,

protocolonafhankelijk of interfaceonafhankelijk

rapportage-, klantcontactsysteem in één.

meten. Ondersteunt RealM2M EMS uw systeem niet?

Eenvoudig in opzet, maar professioneel in uitvoering.

Wij ontwikkelen het benodigde protocol of de juiste

Niet voor niets gebruiken energiebedrijven als

interface tegen een ﬁxed price.

Warmtenet Hengelo en Alliander ons systeem.
Schaalbaar
Volledig energiemanagement

Met RealM2M EMS beschikt u over de juiste tool

Flexibel, robuust en veelzijdig ontzorgen wij u

voor uw meetbedrijf. Of u nu op kleine of grote

van uw gehele proces: van meten tot billing, van

schaal opereert, dat maakt niet uit. Deze webbased

het opvoeren van een nieuw product of klant tot

dienst is uitermate schaalbaar en u betaalt alleen

het asset management van uw infrastructuur.

naar gebruik.

Be smart. Get RealM2M EMS: 0314 366 600

Enkele referenties

Enkele highlights

Warmtenet Hengelo
Decentrale opwekking
warmte

Samenwerkende
waterschappen
Factuurcontrole
multisite verbruik

Asset management
Besparen
energieverbruik

Decentrale opwekking
Totaalpakket EMS

Alliander
Ontsluiten
verbruiksdata

Platform Water
Vallei en Eem
Optimaliseren
energieverbruik

Totale energiekosten/
energieverbruik
Inzicht TCO

Monitoring t.b.v.
onderhoud
Optimaliseren service
organisatie
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SYSTEEM

• Energy Management
Software (EMS)
• Facturatie & controle
• ERP koppeling
• Data validatie
• Asset management
• Energie dashboard

•
•
•
•

Milieurapportage
Proces automatisering
Total Cost Ownership (TCO)
Servicesysteem:
onderhoud apparaten
• Smart Grid Implementation

POWERED BY CHAINWISE

Kenmerken RealM2M EMS
• Meest efﬁciënte totaaloplossing van Nederland
• Webbased software voor energiemanagement
• Eén systeem voor optimalisatie van het volledige proces
• Realtime inzicht installaties & proces
• Gebruiksvriendelijke visuele weergave van de gegevens
• Monitoring & service op afstand
• Alarmering: metercontrole, energieverbruikbewaking
• Schaalbaar: geschikt voor 1, enkele of tienduizenden meters
• Eigen beheer: zelf nieuwe objecten en gebruikers aanmaken en beheren
• Afrekening per aangesloten meter
• Uitgebreide gegevensimport
• Uitlezen van alle mogelijke meters
• U kunt zelf formules deﬁniëren om totalen en
speciﬁeke verbruiken te bepalen
• CRM, klant- en relatiebeheer
• Contractbeheer, verbruiksregistratie & facturatie, rapportages

I-Real
Postbus 593
7000 AN Doetinchem

I-Real overbrugt afstanden… en meer
I-Real is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van webgebaseerde software en besturingsprogramma’s voor diverse toepassingen bij (semi-)overheden en private marktpartijen.
I-Real realiseert innovatieve en duurzame applicaties, gebaseerd op de laatste technische ontwikkelingen.
Altijd met inachtneming van functionele toegevoegde waarde en een verbeterde gebruikerservaring.

+31 (0)314 366 600
info@i-real.nl
www.i-real.nl

ChainWise bedrijfssoftware biedt optimaal inzicht en overzicht
Ontworpen en ontwikkeld om administraties te ondersteunen. Door het maximaliseren van de
automatisering en minimaliseren van handmatige handelingen. Met de krachtige, slimme en modulair
ontwikkelde software van ChainWise heeft u uw bedrijfsprocessen en projecten van A tot Z onder controle.

