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Miten käytetään IMPAWATT platformia?
1. Rekisteröinti ja käyttäjäprofiilin laadinta
Rekisteröitymällä sinulla on pääsy IMPAWATT-alustan kaikkiin sisältöihin. Lisäksi, mitä enemmän tietoa
alustalle syötetään, sitä täydellisempi on informaationsisältö.
Miten rekisteröityä?
Valitse Impawatt kotisivulta
« My Impawatt » kohta « Rekisteröidy nyt » -ja sen jälkeen noudata
lisäohjeita. Saat sähköpostiviestin, jossa on linkki rekisteröinnin vahvistamiseksi. Kun olet vahvistanut
sen, voit kirjautua alustaan.
Suosittelemme täyttämään heti yritysprofiilin, jolloin pääset räätälöityihin sisältöihin:
Kuinka täytän yritysprofiilin?
Voit täyttää yritystiedot joko kotisivulta käsin
yritysprofiilia» tai kohta «yritysprofiiliin».

 My Impawatt-ruutuun «Täytä / muokkaa

Räätälöity sisältö muodostetaan “Yrityksen perusasetuksissa” annettujen tietojen perusteella.

2. Sisällön löytäminen
Impawatt-alustalla on suuri määrä saatavilla olevia asiakirjoja. Yli 180 asiakirjaa on saatavilla koskien
energiatehokkuutta, energiakulttuuria ja toimitusketjujen kestävää hallintaa.
Olemme luokitelleet nämä viiteen eri osioon:
Presentaatiot

Toimeenpiteet

Tietosivu
Työkalut

Kyselyt

Eri aiheiset Powerpoint-presentaatiot:
 Energiatehokkuus : kuinka voit vähentää laitteistojesi energiankulutusta?
 Energiakulttuuri : esittää toimenpiteitä, jotka tukevat sinua luomaan
energiakulttuuria yrityksessäsi.
 kestävä toimitusketju: Esittää elinkaariarviointimenetelmän (LCA)
Kuvaus energiatehokkuustoimenpiteistä:
 Tietoja aiheeseen liittyvistä tekniikoista
 Toimeenpitesuositukset
 Säästömahdollisuudet
Yksityiskohtaiset tiedot koskien eri aiheita
Työkalut jotka tulevat arvioita:
 Tietojenkeruusivu,
 Tarkistuslista
 Kannustintietokanta
 Kyselyt
Interaktiiviset kysymykset Impawatt-alustan aiheista. Voit jakaa haluttaessa
kysymyksiä myös työntekijöiden kanssa.

Vastuu tämän julkaisun sisällöstä on IMPAWATT-projektikonsortiolla. Tämä ei välttämättä
heijasta Euroopan unionin mielipidettä. EASME tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa
siinä olevien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tämän projektin on rahoittanut EU
Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatioohjelma, sopimus numero. 785041.
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Kuinka löytää tietoa ?
Tiedot löytyvät valitsemalla « Etsi (Search Measures) » (kotisivulla) tai «Etsi toimenpiteitä»
(ohjauspaneeli)
Voit tehdä vapaan tekstihaun löytääksesi kiinnostavia aiheita. Oikealla olevalla filteröinti-ruudulla pääset
räätälöityyn sisältöön. Näytetty sisältö vastaa asetettuja filttereitä. Jos yrityksesi profiili on täytetty,
näytettävä sisältö valitaan jo etukäteen. Voit muokata hakua haluamallasi tavalla. Jos hakuehdoissa
yksikään kohta ei ole valittu, silloin kaikki tiedot näytetään. Alla on kuvaus hakufilttereistä.

Ainoastaan valittujen
energialaatujen
sisältö näytetään.

Osa sisällöstä on
toimijakohtaisia.
Valitsemalla ”Muu”,
filtteriä ei suoriteta.

Sektori tai toimiala
määrittelee näytetyn
sisällön sijoituksen.

Ainoastaan valittujen
teknologioitten
sisältö tai valittu
energiahallinnan
sisältö näytetään.
Energian hallinta
liittyy yleensä
kaikkiin tekniikkoihin

Valitse näytettävät
aiheet.

Vain valittu
sisältötyyppi
näytetään.

Esimerkki: Jos haluat tutkia kaikkia pumppuihin liittyviä toimenpiteitä, valitse ”Main Technologies” kohdassa ”Pumps” ja ”Content theme” -kohdassa ”Energy efficiency”.

Vastuu tämän julkaisun sisällöstä on IMPAWATT-projektikonsortiolla. Tämä ei välttämättä
heijasta Euroopan unionin mielipidettä. EASME tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa
siinä olevien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tämän projektin on rahoittanut EU
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3. Arvioi ja kommentoi sisältöä

Älä unohda arvioida ja kommentoida sisältöä. Tämä auttaa muita käyttäjiä valitsemaan parhaan sisällön ja
Impawatt-tiimia parantamaan tietosisältöjä. Voit kysyä myös tietoja kommenteista. Kansallinen Impawattkumppani voi vastata sinulle suoraan.
Miten lisätä kommentteja ja arvottaa sisältöä?

1. Valitse all ratings.
2. Valitse luettelosta luokitus (1-5 tähteä) ja lisää kommenttisi.
3.

Lähetä arvostelu

4. Energiatiedot ja seuranta

Kohdassa “My Impawatt” löytyy “Energiatiedot & seuranta” johon voit lisätä vuotuisen
energiankulutuksen, lämmitetyn bruttoalan sekä astepäiväluvun, tämän jälkeen voit
havainnollistaa tuloksen.

Ensin sinun on ilmoitettava käytetty energialaatu, tämä voidaan ilmoittaa kohdassa ”Company profile” ->
“Company additional Setup”.
Valitsemalla
voit lisätä vuosikohtaisen energiankulutuksen, hinnan ja lämmityksen osuuden. Lämmityksen
osuus ilmoittaa, kuinka paljon ilmoitetusta energiasta käytetään rakennuksen lämmitykseen. Voit tehdä saman
toiminnon
ilmoittamalla
brutto-alan
ja
astepäiväluvun.
Avattavan luettelon avulla voit visualisoida
vuotuisen energiankulutuksen vierellä olevan kuvan
osoittamalla tavalla.
Kun kaikki tiedot on syötetty, voit samalla tavalla
visualisoida myös ominaislämpökulutuksen.
iESA seurantatyökalu mahdollistaa tarkemman
(kuukausittain, viikoittain, …) energiankulutuksen
arvioinnin.

5.

Toimenpiteesi

Tänne voit kirjata suunnitellut energiatehokkuustoimenpiteet. Voit lisätä päivämäärän, jolloin
toimenpiteesi toteutettiin. Tämän avulla luodaan yksinkertainen energiatehokkuussuunnitelma, joka antaa
yleiskuvan siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä on jo toteutettu.
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6. Yhteenveto
Kotisivu :

2.Kirjaudu sisään

1.Rekisteröinti

Dashboard:

3. Täytä yrityksen profiili

5. Ilmoita energiankulutus

6. Ilmoita suunnitellut
energiatehokkuustoimenpiteet

4. Etsi sisältöä

Vastuu tämän julkaisun sisällöstä on IMPAWATT-projektikonsortiolla. Tämä ei välttämättä
heijasta Euroopan unionin mielipidettä. EASME tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa
siinä olevien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tämän projektin on rahoittanut EU
Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatioohjelma, sopimus numero. 785041.

