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Altijd zicht op verbruikscijfers,
hoeveelheden en kosten

Quentic Milieu management is bedoeld voor het registreren en bewaken van alle
gegevens over het gebruik van hulpbronnen. U beschikt op ieder gewenst moment over
recente verbruikscijfers en kunt deze snel analyseren. Creëer met behulp van een systeem
dat officieel is goedgekeurd conform ISO 50001 de optimale basis voor strategische
beslissingen en een duurzame bedrijfsvoering.
Bewaking van stromen van hulpbronnen en milieuparameters
Efficiënt afval- en energiebeheer
Gevarieerde evaluatie- en visualisatiemogelijkheden
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Milieugegevens perfect op orde
Gegevens over energie, water, afval, emissies en alle materialen moeten regelmatig worden verzameld en stapelen
zich al snel op. Met Quentic Milieu management worden deze gegevens zorgvuldig gedocumenteerd en centraal
opgeslagen. Zo kan iedereen zich desgewenst een actueel beeld vormen van de wijze waarop het bedrijf de
hulpbronnen gebruikt.

Transparante hoeveelheden en kosten
Alle kosten en het verbruik worden met Quentic Milieu management op gestructureerde wijze verzameld. Continue
bewaking wordt op die manier kinderlijk eenvoudig en de milieuprestaties van de onderneming kunnen snel in
beeld worden gebracht. Hoeveel elektriciteit verbruikt locatie A op jaarbasis? – Splits de hoeveelheden en kosten
naar verbruiker op en creëer maximale transparantie. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor optimaal energieen hulpbronnenbeheer.

Eenvoudige analyse van kengetallen
Dankzij Quentic Milieu management blijft de aandacht gevestigd op belangrijke parameters, bijvoorbeeld de
energie-efficiëntie of het afvalrecyclingpercentage. Alle KPI’s die voor het bedrijf relevant zijn, worden geheel naar
behoefte gedefinieerd. Met een muisklik stelt u de formules samen op basis van bouwstenen en bepaalt u de doelstellingen. De kengetallen worden automatisch berekend, zodat u de waarde die op dat moment van toepassing is
en een vergelijking van de werkelijke waarde en de streefwaarde meteen kunt zien in het overzicht.

Diagrammen via een druk op de knop
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Dankzij uitgebreide evaluatiemogelijkheden worden uw gegevens in de juiste vorm gepresenteerd. Een druk op de
knop levert u een uitgebreide tabel of een compact diagram op. Zo kunt u de gegevens op een illustratieve manier
met elkaar vergelijken en ze zo gebruiken voor de volgende presentatie. Door te exporteren in gangbare bestandsindelingen kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar iemand met gemak.
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