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1.

HET GEBRUIK

Alvorens u gebruik kunt maken van het dashboard dient u zich aan te melden via het
aanmeldingsformulier. Daarbij geeft u ons de machtiging de koppeling te maken tussen uw slimme
meters en het dashboard, alsmede de mogelijkheid cumulatief voor uw bedrijventerrein de data te
gebruiken om knelpunten in de energietransitie aan te pakken. Deze machtiging kunt u ten allen tijde
intrekken waarna het dashboard niet meer gebruikt kan worden.
Aanmelden kan op: www.greencode.nl/klancentrum/ vul hier het aanmeldingsformulier in.
Maakt uw bedrijventerrein gebruik van een collectieve aansluitmogelijkheid dan zijn aan het gebruik
voor u geen kosten verbonden. Mocht dit niet zo zijn dan brengen we u op de hoogte vooraf per
email over eventuele bijkomende kosten.
U ontvangt na aanmelding binnen 24 uur een logincode voor het dashboard dan u kunt bereiken via
www.greencode.nl/klantcentrum en klikken op monitoring.

1.1

Inloggen na aanmelden

Nadat uw adres is geverifieerd kunt u gebruik maken van het Dashboard. Om in te loggen gaat u via
uw webbrowser naar: www.greencode.nl/klantcentrum en klikt op monitoring
Hier vult u accountgegevens in en klikt u op ‘log in’.
Hierna komt u in het energiemonitoring dashboard.
U dient hier voor de start van gebruik van het monitoringsysteem uw gegevens in te vullen en uw
elektra- en gas-meters aan te melden.
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1.2

Het dashboard
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Wat zien we hier?
1) In het dashboard zien we het enerigeverbruik (elektriciteit en gas) van de afgelopen dag. Hier zien
we hoeveel elektriceit en gas in totaal is afgenomen.
2) Ook is het zichtbaar hoeveel elektriciteit er is teruggeleverd, dit is alleen zichtbaar wanneer er
zonnepanelen zijn en deze ook daadwerkelijk terugleveren.
3) Daarnaast zien we de piek, dus het moment waarop het verbruik het hoogste is. En hoeveel CO2
hiermee is uitgestoot.
4) We zien ook wat de verhouding is tussen hoogtarief en laagtarief voor de elektriciteit.
5) Als laatste zien we, kijkend naar de historie, hoe het verbruik van het huis is per vierkante meter
ten opzichte van vergelijkbare huizen het afgelopen jaar.
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2.

TABBLADEN

Welke tabbladen ziet u op het energiemonitoring dashboard? Als eerste het dashboard, dit ziet u
gelijk na het inloggen.
De overige tabbladen worden in de komende paragrafen toegelicht

2.1

Elektriciteit

In dit tabblad is gedetailleerd
verbruik over een bepaalde
periode te zien, in bovenstaande
voorbeeld is één week
geselecteerd. Het is ook mogelijk
om een maand, kwartaal of
andere periode te kiezen.
Hier is het mogelijk om het continueverbruik te zien. Dit wordt weergegeven door een licht groene
lijn. Dit is het verbruik wat altijd aanwezig is door, bijvoorbeeld koelkasten en stand-by standen van
apparaturen.
Verder laat dit zien hoeveel elektriciteit er is geleverd en teruggeleverd. Welke kosten hieraan
vastzitten en hoeveel CO2 dit inhoudt.
Als laatste is de piek van het verbruik weergegeven onder ‘maximaal vermogen’ hiermee kan
gekeken worden of de capaciteit van een aansluiting toereikend is.

2.2

Maximaal vermogen

In het ‘Maximaal vermogen’ overzicht wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel van de huidige capaciteit
van de aansluiting wordt gebruikt.
Wanneer deze gedurende het gehele jaar ver onder de gecontractureerde capaciteit is, is het
mogelijk om uw aansluiting(en) te verkleinen. Zo kunt u eenvoudig kosten besparen.

17-06-22

Greencode Dashboard V2.1

-5-

HANDLEIDING
Dashboard

Hier kunt u zien wat de piek is geweest in het elektriciteitsverbruik en de teruglevering: wanneer
deze piek heeft plaatsgevonden en hoeveel procent dat is van de totale aansluitwaarde.
De aansluitwaarde kunt u zelf invullen indien dit niet is ingevuld. Door op het potlood te klikken
achter ‘Maximaal vermogen en aansluitwaarden’
Hier kunt u al uw gegevens aanpassen naar de correcte gegevens. Dit wordt vervolgens verwerkt in
de berekeningen. Hier kunt u ook uw locatiegegevens invullen, indien dit niet is ingevuld, om een
realistisch beeld te krijgen van uw verbruik per m². En uw maandelijkse kosten.
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2.3

Gas

In dit tabblad is gedetailleerd verbruik over een bepaalde periode te zien. In bovenstaande
voorbeeld is een maand geselecteerd. Het is ook mogelijk om een week, kwartaal of andere periode
te kiezen.
De rode lijn laat de buitentemperatuur zien, aangezien dit van grote invloed is op het gasverbruik.
Hier wordt weergegeven hoeveel gas er in de geselecteerde periode is gebruikt, welke kosten
hieraan vastzitten en welke piek in de periode is geweest. In het donkergroen is het maximaal
verbruik weergegeven, in het lichtgroen het minimale verbruik.

2.4

Betalingen

Hier wordt een indicatie gegeven van de energiekosten. Deze informatie gaat uit van de door u
ingevulde gegevens.
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2.5

Benchmark

In de benchmark is te zien hoeveel energie (elektriciteit of gas) uw pand verbruikt per m² en hoe dit
zich verhoudt tot vergelijkbare panden in een algemene benchmark in uw sector in Nederland. Uw
verbruik per m² is van de afgelopen kalendermaand. De benchmark is genomen over het
energieverbruik van afgelopen jaar.
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2.6

Solar management

Wanneer u zonnepanelen met een SolarEdge omvormer heeft dan kunt u deze in dit tab toevoegen.

Na het toevoegen hiervan wordt de opbrengst van de zonnepanelen hier inzichtelijk gemaakt

2.7

Verbruiks- en kostenoverzicht

In dit tab kunt u zien hoeveel energie u dit jaar heeft verbruikt en opgewekt. En welke kosten hieraan
verbonden zitten.
Daarnaast kunt u dit ook vergelijken met het eerdere jaar, dit werkt alleen wanneer hier gegevens
van zijn.
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2.8

Maatregelen

In het maatregelen tabblad kunt u
energiebesparende maatregelen noteren die u
heeft genomen om te verduurzamen. Denk aan
zonnepanelen, isolatie, ledverlichting of nieuwe
kozijnen.
Hier kunt u aangeven wanneer de maatregel is
genomen en waar deze invloed op heeft
(elektriciteit en/of gas).
Dit is vervolgens terug te zien in het tabblad waar
de maatregel invloed op heeft:
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3. NOTIFICATIES
Bij notificaties kunt u uw e-mail
voorkeuren doorgegeven.
Hier kunt u kiezen of u dagelijks,
wekelijks, maandelijks of in zijn
geheel een e-mail wilt ontvangen
met het verbruik van de afgelopen
periode. Hier wordt ook
aangegeven of deze hoger of lager
is dan de periode ervoor.
Ook kunt u een continuverbruik
alarm instellen, deze verzend een
e-mail wanneer het
continuverbruik sterk afwijkt met
voorgaande dag.
Ook is het hier mogelijk een om een piekverbruik alarm in te stellen. Hier kunt u zelf kiezen bij welke
afwijking u een e-mail krijgt.
Door deze notificaties in te stellen kunt u eenvoudig uw verbruik bijhouden. Wanneer het afwijkt
kunt u vervolgens via uw dashboard gedetailleerd bekijken waar uw verbruik van afwijkt. Hiermee
kunt u eenvoudig uw verspilling aanpassen.

4. COLLECTIEF
U maakt nu gebruik van een eigen dashboard om uw energieverbruik te monitoren en daar waar
nodig bijsturen. Vanuit het collectief van Greencode op uw bedrijveterrein verwerken we alle data
van ondernemers om te komen tot advies ten aanzien van besparen en andere collectieve
maatregelen. We houden u hierover 1 x per maand op de hoogte via een melding per email.
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