
Smart Building
Mange organisationer har under Covid-19 oplevet, at sammensætningen af og måden 
arbejdsstyrken arbejder på har ændret sig. Den hybride arbejdsplads er blevet en ny normal, 
hvilket skaber et fornyet behov for indsigt i hvordan faciliteters areal udnyttes.  

De stigende energipriser har for mange nødvendiggjort et større fokus på reduktion af 
bygningers energiforbrug. 

Derudover har bæredygtighed fået en endnu større rolle, og organisationer skal i dag producere 
et klimaregnskab over både egen, underleverandørers og mange andres CO2 udslip. Det anslås 
i dag at bygninger alene udgør 30% af Danmarks CO2 udledning. Dette skaber store krav til 
virksomheder og deres data og dataindsamling - hvordan sikrer man at den indsamlede data er 
korrekt, hvilke data er relevante og vigtige at indsamle.

Større indsigt i ens faciliter er af ovenstående årsager nødvendigt, for at muliggøre optimering 
både fra et økonomisk, trivsels og bæredygtigheds perspektiv. Men hvordan kommer man 
overhovedet i gang?

Information Management



Sådan kommer du nemt i gang

Udfordringer vi oplever hos vores kunder:
• Manglende indsigt i og overblik over eget

energiforbrug, der gør indrapportering besværligt
• Optimering og udnyttelse af nuværende faciliteter
• Behov for energioptimering baseret på data
• Mangel på interne ressourcer med de rette

kompetencer
• Mangel på argumenterne for hvorfor indsatser er

værdiskabende
• Manglende indsigt i de behov og problematikker

der er omkring faciliteterne på tværs af forskellige
interessenter i virksomheden

Hvordan Atea kan hjælpe jer med disse udfordringer 
gennem en struktureret tilgang:
• Vi hjælper med at opnå indsigt i, hvilke data

I opsamler samt hvordan det bliver målt,
dokumenteret og valideret

• Vi identificerer den data, der er nødvendig at
indsamle, for at realisere værdiskabende løsninger

• Vi fokuserer på at finde de rigtige løsninger
fremfor de teknisk mulige løsninger

• Vi hjælper med data valideret energioptimering
samt at centralisere data fra forskellige systemer

Risici
• Risikoafdækning så I arbejder med og på de

rigtige indsatser

Tid
• Hurtigere time to market. Vi sikrer at der er en

rød tråd igennem hele projektet og en hurtigere
leverance

Økonomi
• Vi skaber løsninger der optimerer leje og

driftsomkostninger

Ressourcer
• Vi er fleksible og gør brug af jeres relevante

interne ressourcer i kombination med vores
ressourcer, der kræves for at skabe den rigtige
løsning for jer

Identifikation af behov for 
en løsning til en konkret 

problemstilling 

Udvikling af løsning der 
imødekommer det udvalgte 

behov

Behovsafdækning igennem 
interviews med relevante 

interessenter

Test og implementering 
af løsning

Klassificering og prioritering 
af identificerede behov fra 

relevante interessenter

Er du interesseret i at 
gøre dine bygninger  
intelligente?

Så tag fat i din  
Atea-kontaktperson


