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Meetdataplus

Hoe werkt Meetdataplus?
Meetdataplus geeft u 24/7 inzicht in uw totale 
verbruik. Dit betekent dat u altijd en overal, eenvoudig 
online het verbruik van gas, elektra, warmte, koude 
en water kunt monitoren. Al deze verbruiksinformatie 
wordt overzichtelijk weergegeven in een dashboard, 
waarin zelfs de weersinvloeden zijn opgenomen. Zo 
ziet u in één oogopslag waar de onregelmatigheden 
zitten binnen een geselecteerde periode. 

Flexibel in te richten
Meetdataplus is volledig naar eigen wens in te 
richten en fungeert naast een monitoringstool tevens 
als aansluitregister. Alle nieuwe en bestaande 
aansluitingen zijn door u zelf te beheren in de portal. 
Groepeer bijvoorbeeld ook meters naar eigen wens. Zo 
kunt u ervoor kiezen om het verbruik van vergelijkbare 
locaties zoals bijvoorbeeld datacenters, leegstaande 
panden en kantoorgebouwen in aparte weergaves 
inzichtelijk te maken. Op die manier kunt u transparant 
en overzichtelijk benchmarken tussen vergelijkbare 
locaties.  

Energiemonitoring op een hoger niveau

Staat energiemonitoring bovenaan uw lijstje? En 
heeft u behoefte aan meer inzicht in uw 
energieverbruik? Kies dan voor Meetdataplus van 
Kenter.

Voordelen Meetdataplus
√  24/7 toegang tot één online dashboard met al uw  
     verbruiksgegevens (gas, elektriciteit, koude, warmte,  
     water)
√  Benchmark gegevens van verschillende locaties in       
     verschillende eenheden zoals kosten (€) of uitstoot     
     (CO2) 
√  Direct inzicht in het effect van uw energiebesparing
√  Inzicht in meetdata van groot én kleinverbruik 
     aansluitingen
√  Ingebouwde GTV-check 
√  Online aansluitregister geschikt voor grote groepen      
     meters
√  Uitgebreide managementrapportagemogelijkheden 
√  Uw dashboard geheel naar eigen wens inrichten
√  Uitgebreid gebruikersbeheer waarmee u 
     toegangsniveau van gebruikers kunt bepalen
√  Online factuurvalidatie



Meetdataplus

bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO 
14001, ISO 27001, ISO 55001, VCA** en CO2-
prestatieladder. Ons technische personeel werkt 
volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties 
(BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). 
Daarnaast werken onze mensen volgens de 
veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 
en NEN 3840. Kenter is tevens Sterkin Erkend gas 
technisch en elektrotechnisch installateur.  

Direct besparen? Doe de GTV Check
Een onderdeel van de energiekosten die u met uw 
grootverbruik aansluitingen maakt, betreft het 
Gecontracteerd Transportvermogen (GTV). Met 
Meetdataplus heeft u direct inzicht in de 
aansluitingen die boven of onder het Gecontracteerd 
Transportvermogen presteren. Zo kunt u direct 
beginnen met besparen!

Demo aanvragen
Ontvangt u graag meer informatie over Meetdataplus? 
Of heeft u interesse in een demo? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

Energiemonitoring op een hoger niveau

              088 - 111 89 89          

               verkoop@kenter.nu             

               www.kenter.nu

Verschil Meetdata.nl en Meetdataplus

Certificeringen
Bij Kenter vinden we kwaliteit in dienstverlening maar 
ook veiligheid en milieu ontzettend belangrijk. We zijn 
dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk 
betekent dit dat we de kwaliteit waarborgen door 
middel van de implementatie en continuering van 
verschillende kwaliteitssystemen. Zo zijn we in het

Functionaliteit Meetdata.nl Meetdataplus
Meterlijst √ √
Gecontracteerd Transport Vermogen kW √ √ 
Elektriciteit & Gas √ √
Hoog / Laag verbruik KWh √ √
Tussenmeters √ √
Alarm bij overschrijding √ √
Intervaldata √ √
Grafieken en tabellen √ √
Maandvolumes √ √
Exportmogelijkheden meetdata √ √
Warmte, koude, water meetdata √ √
Weekvolumes √
Perioden vergelijken √
Meters groeperen √
Kleinverbruik meetdata √
Aansluitingenregister √
Energieprofiel √
Benchmark verschillende locaties √
Presentatie in kosten (€), uitstoot (CO2) √
Uitgebreid gebruikersbeheer √
Online factuurvalidatie √


