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Schneider-software kåret til markedets
bedste inden for bæredygtig rapportering
Internationalt kundepanel kårer for andet år i træk Resource Advisor fra Schneider
Electric som den bedste software til strategisk energi- og ressourceoptimering i
virksomheder og organisationer. Det sker i analysebureauet Verdantix årlige
undersøgelse af effektive software-løsninger til avanceret databehandling.
Det uafhængige, franske analysebureau Verdantix beder hvert år et
internationalt kundepanel fra syv brancher om at bedømme
softwareløsninger fra mere end 20 førende leverandører. Her scorer cloudplatformen Resource Advisor fra Schneider Electric især højt på
funktionalitet, risikostyring, energiindkøb, realtidsanalyser af data samt

styring af el-forbrug.
Det fremgår af rapporten Green Quandrant 2015 fra Verdantix, som slår fast,
at kunderne især efterspørger software, som giver tilgang til valide og
brugbare data på tværs af virksomheden.
”Mange virksomheder lægger stor vægt på at kunne kulegrave deres
driftsanlæg, afsløre det skjulte energispild og sætte ind hvor effekten er
størst, hvilket kræver en effektiv og gennemsigtig rapportering”, siger
Thomas Schrøder, Sales & Development Manager i Energy & Sustainability
Services i Schneider Electric Danmark.
Virksomheder er afhængige af effektiv data for at sikre effektiv drift og skabe
de bæredygtige investeringer, der giver udslag på bundlinjen.
”Software-løsninger sikrer, at de rette beslutningstagere får den rigtige
dokumentation på det rigtige tidspunkt, så de kan træffe effektive
beslutninger på et oplyst grundlag. Det er kernen til at drive bæredygtighed
som en strategisk ressource”, siger Thomas Schrøder, der ofte oplever,
hvordan store danske virksomheder kræver, at CSR og bæredygtighed skal
skabe resultater på bundlinjen.
Dansk data-efterspørgsel
I rapporten fra Verdantix efterspørger panelets 17 internationale
virksomheder løsninger til at drive cloud-baseret data-behandling. Det
afspejler i høj grad en trend, som også driver danske virksomheder, vurderer
Thomas Schrøder.
”Når jeg taler med førende danske virksomheder efterspørger de netop cloudbaserede og fleksible softwareløsninger, som gør deres infrastruktur mere
gennemskuelig og bringer orden i de mange millioner forbrugsdata, som
desværre alt for tit forbliver i de enkelte driftsfunktioner med hver deres
software og dataprotokoller”.
Derfor er en topplacering i denne uvildige kundeanalyse fra Verdantix en fjer
i hatten for Schneider Electric.
”Resource Advisor vurderes jo netop for sin evne til at omsætte
fragmentariske data til viden, der kan bruges til aktiv energi- og
ressourceoptimering på alle niveauer i organisationen”, siger Thomas

Schrøder.
Resource Advisor er udbredt over hele verden og benyttes i dag i til at skabe
effektiv drift og styring af mere end 300.000 bygningskomplekser med en
samlet energiudgift på ca. 30 mia. Euro.
Fakta:
VERDANTIX: www.verdantix.comUafhængigt, fransk analysebureau som hvert
år kårer den bedste software-løsning til energirigtig og bæredygtig
bygningsstyring. For andet år i træk blev Resource Advisor fra Schneider
Electric kåret til den bedste i analysen af det internatinale kundepanel.
RESOURCE ADVISOR: www.resuorceadvisor.com
Resource Advisorgør det muligt for kunden at indsamle og bearbejde
millioner af rå data i en cloud løsning på tværs af infrastruktur og forskelligt
software. Resource Advisor indgår også i den samlede BMS- løsning,
StruxureWare fra Schneider Electric.
Resource Advisor benyttes i dag ved styring af 300.000 bygningskomplekser
med en samlet energiudgift på ca. 30 mia. Euro.
Oplev demoversion af Ressource Advisor
her: http://resourceadvisor.com/demo.html

Se video på YouTube her

Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering.
Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener vores 170.000
medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere
deres energiforbrug og drift på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde.
Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – optimerer vores
teknologi, software og tjenester den måde vores kunder styrer og automatiserer
deres forretning på. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte
brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. Hos Schneider
Electric arbejder vi konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der
forvandler industrier, transformerer byer og digitaliserer forretninger.
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