
Vzelo vam bo 
le 30 minut 
dragocenega 
časa!
Pokličite nas in brezplačno vam 
bomo predstavili programsko opremo 
Daljinski energetski manager na 
sedežu vaše organizacije!

T: (+386) 059 079 962
E: info@atei.si
W: www.energetski-manager.si 
 (stran v pripravi)

Najhitrejši način, da vzpostavite celovit in profesionalni sistem za energetsko upravljanje vaših zgradb ter 
začnete spremljati, upravljati in varčevati z energijo, je implementacija in uporaba DEM-a.

Inštalacija programske opreme in usposabljanje uporabnikov potekata hitro in učinkovito ter brez 
posebnega obremenjevanja vaših zaposlenih.

Pridružite se številnim uporabnikom programske opreme Daljinski energetski Manager in se med seboj 
povežite v centralni sistem ter začnite planirati in ukrepati v smeri učinkovitejšega gospodarjenja z energijo 
v vaših zgradbah.

Z uporabo programske opreme Daljinski energetski Manager dobite tudi celovito on-line tehnično podporo 
pri uporabi programa kot tudi pomoč pri ukrepih učinkovite rabe energije.

Programska oprema Daljinski energetski Manager je primerna za eno zgradbo kot tudi za več zgradb 
skupaj. Različica programske opreme DEM, ki poveže vašo celotno infrastrukturo v celovit sistem, omogoča 
dodatne funkcionalnosti in prednosti uporabniku.

Koroška cesta 37a
3320 Velenje
www.atei.si

Koroška cesta 37a
3320 Velenje
www.adesco.si

MONITORING

POVEŽITE VSE VAŠE ZGRADBE V ENOTEN 
ENERGETSKO-INFORMACIJSKI SISTEM

13. Enostavno in učinkovito do kakovostnih 
informacij in podatkov o vaši infrastrukturi za 
različne energetske, ekonomske in okoljske potrebe 
ter zahteve.

Enostavno in učinkovito do kakovostnih 
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on-line oziroma intervalno spremljanje porabe električne energije, toplote in vode v vaši zgradbi,
on-line spremljanje meritev temperature, vlage in ostalih poljubnih parametrov,
dinamičen pregled profi lov porabe vaše zgradbe,
nastavljanje mejnih pogojev in alarmiranje,
ogromno funkcionalnosti in možnosti za prilagajanje na željo uporabnikov,
in še veliko več …

12. Z intervalnim spremljanjem rabe energije dobite detajlni 
energetski profi l vaše zgradbe, ki omogoča še dodatna izhodišča 
za zniževanje vaših obratovalnih stroškov.
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Z DEM-om lahko spremljate 
(monitoring) rabo energije in 
ostale parametre v poljubnih inter-
valih (on-line). Za monitoring v 

zgradbi se je smiselno odločiti, 
ko imate z obratovanjem 
zgradbe več kot 15.000 EUR 
letnih stroškov in je hkrati, 
po pregledu zgradbe, ugo-
tovljena smiselnost inve-
sticije v merilno opremo in 

v komunikacijo med DEM-om 
in merilno opremo. Način in 

vrsta vzpostavitve monitoringa in 
tudi daljinskega nadzora je odvisen 
od zahtev naročnika ter hkrati od 
lastnosti same zgradbe. 

DEM omogoča tudi vzpostavitev monitoringa in daljinskega nadzora za vašo zgradbo, kjer je to tehnično in 
ekonomsko opravičljivo za vašo infrastrukturo.

V kolikor ste lastnik, upravljavec ali vzdrževalec večjega števila zgradb, potem je DEM prava programska oprema 
za vas, saj boste imeli po njegovi inštalaciji vzpostavljen centralni sistem, ki vam bo omogočal celovit pregled, 
nadzor, primerjavo in planiranje energetske in stroškovne učinkovitosti vaših zgradb.

14. S klikom do podatkov, ki vam povedo katera 
zgradba je najbolj potratna ter kje je potrebno 
najprej ukrepati.

S klikom do podatkov, ki vam povedo katera 
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Dogovorite in povežite se z drugo organizacijo preko DEM-a ter skupaj primerjajte različne energetske, 
ekonomske in okoljske kazalce ter ukrepajte z namenom nižje rabe energije in z njo povezanih stroškov!

DEM je v pomoč vaši organizaciji pri spremljanju rabe 
energije in stroškov za obratovanje vaše zgradbe oziroma 
vaših zgradb na osnovi številnih naprednih funkcionalnosti, 
poročil in analiz o rabi energije, pri celovitem upravljanju z 
računi, podatki in informacijami ter pri varčevanju z vzpo-
stavitvijo in optimiziranjem energetskega menedžmenta ter 
zniževanjem stroškov. Z DEM-om boste zadostili tudi vse 
zakonodajne obveznosti (energetsko knjigovodstvo) ter 
spoznali obratovalni profi l vašega objekta iz energetskega, 
ekonomskega in okoljskega vidika. 

Uporabniku prijazna rešitev,
ki vsebuje vse energetske 
podatke in informacije na 
enem mestu!

ENOSTAVEN IN PRILAGOJEN ZA UPORABO

DEM uporabljajo računovodstva, fi nančne 
službe, energetski managerji, direktorji in ostali 
odgovorni ter pristojni za energijo, okolje in 
prostor.

HITRA NAMESTITEV

Naši strokovnjaki vam bodo hitro  namestili 
programsko opremo na vaš računalnik ter vas 
pri tem hkrati usposobili za učinkovito uporabo 
DEM-a.

IMATE VEČJE ŠTEVILO ZGRADB?

V kolikor so vaši stroški za energijo in vodo 
vezani na večje število objektov, potem boste 
z DEM-om imeli v vsakem trenutku pregled in 
nadzor nad njimi preko vašega računalnika.

KOMU JE NAMENJEN?

DEM je namenjen vsem lastnikom in upravljavcem poslovnih in 
javnih objektov, kot so občine, državna uprava, mala in srednja 
podjetja, osnovne in srednje šole, vzgojno-izobraževalni zavodi, 
domovi za ostarele, zdravstveni domovi, bolnišnice …

DEM je namenjen vsem lastnikom in upravljavcem poslovnih in 
javnih objektov, kot so občine, državna uprava, mala in srednja 
podjetja, osnovne in srednje šole, vzgojno-izobraževalni zavodi, 

Programska oprema DEM je primerna za vsako zgradbo in za vsakega uporabnika. 

DALJINSKI ENERGETSKI MANAGER

PROGRAMSKA OPREMA ZA ENERGETSKO

UPRAVLJANJE ENE ALI VEČ ZGRADB

 • uporaba DEM-a v praksi pomeni tudi do 10 % zmanjšanje 

  stroškov za energijo

 • samo z enim klikom v DEM-u si lahko povrnete 

  stroške licenčnine

 • vaša zgradba bo imela vedno kakovostno in ažurno 

  digitalno energetsko izkaznico
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PROGRAMSKA OPREMA ZA ENERGETSKO

UPRAVLJANJE ENE ALI VEČ ZGRADB

 • uporaba DEM-a v praksi pomeni tudi do 10 % zmanjšanje 
DEM je od leta 2009 

vzpostavljen že v več kot 

400 javnih in poslovnih 

zgradbah v Sloveniji.



UPRAVLJANJE Z ENERGETSKIMI 
IN FINANČNIMI PODATKI

dinamičen pregled nad porabo in stroški za energijo in vodo,
raznovrstni tabelarni in grafi čni pregledi,
spremljanje različnih fi nančnih in energetskih gibanj,
hitro kreiranje poročil na zahtevo,
prenos tabel in grafov v ostale urejevalnike besedil,
izvoz poročil v različne formate kot so .pdf, .xls, .html,
avtomatizirano izračunavanje prihrankov,
korekcija energetskih in fi nančnih podatkov,
in še veliko več ...

2. Do računov za toploto, električno energijo in 
vodo lahko dostopate v vsakem trenutku. Za vas 
smo avtomatizirali proces arhiviranja računov in 
omogočili hiter dostop do njih na podlagi različnih 
kriterijev. DEM omogoča enostaven vpogled v račun 
ter hkrati hitro komunikacijo s tretjimi osebami.

1. Vnos računa in njegove specifi kacije je 
enostaven, prilagojen uporabniku in avtomatiziran. 
DEM sam preveri pravilnost računa in vas v primeru 
nepravilnosti ter velikih odstopanj tudi opozori 
nanje. 

3. Enostaven ter uporabniku prijazen pregled nad dinamiko 
porabe in stroški različnih vrst energentov v vaši zgradbi. 
Vse informacije in podatke, ki jih potrebujete za določitev 
energetskega profi la vaše zgradbe, imate na enem mestu.

4. Želite imeti vpogled v realne prihranke  električne energije, 
toplote in vode? DEM vam to omogoči, za izbrano obdobje 
po vaši želji, v vsakem trenutku. S tem boste imeli zmeraj v 
vpogled v realne učinke vaših ukrepov in prizadevanj, da vaša 
zgradba obratuje z manjšo porabo in posledično  z manjšimi 
stroški. 
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FINANČNO IN ENERGETSKO 
PLANIRANJE

visoko avtomatizirana priprava detajlnega energetskega in 
fi nančnega plana porabe električne energije, toplote in vode,
ciljno planiranje,
spremljanje in nadzor realizacije plana,
iskanje odstopanj in vzrokov od planiranih vrednosti,
in še veliko več …

6. Spremljajte porabo in stroške za energije skozi 
poljubne kazalce, ki vam povedo, kako energetsko 
učinkovito upravljate zgradbo oziroma ali dosegate 
želene rezultate skladno z vašimi pričakovanji.

5. V vsakem trenutku imate vpogled v ogljični 
odtis posamezne zgradbe ter v njegovo dinamiko. 
DEM vam omogoča izračun realnega povečanja 
ali zmanjšanja količine izpustov glede na izbrano 
obdobje ter glede na poljubno kreirane podatke.
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7. Nihče ne more točno napovedati stroškov, 
vendar pa jih lahko z DEM-om kakovostno ocenite 
ter nato primerjate z dejanskimi. 
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8. Pripravite kakovosten in realen fi nančni in 
energetski plan za vašo zgradbo. Visoka stopnja 
umetne inteligence programa DEM vam hitro in 
učinkovito pripravi predlog vašega plana, ki ga 
lahko po potrebi spreminjate. S planom boste lažje 
dosegali zastavljene cilje in iskali vzroke morebitnih 
odstopanj od planiranih vrednosti.
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Spremljajte porabo in stroške za energije skozi 
poljubne kazalce, ki vam povedo, kako energetsko 
učinkovito upravljate zgradbo oziroma ali dosegate 
želene rezultate skladno z vašimi pričakovanji.
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Spremljajte porabo in stroške za energije skozi 
poljubne kazalce, ki vam povedo, kako energetsko 
učinkovito upravljate zgradbo oziroma ali dosegate 
želene rezultate skladno z vašimi pričakovanji.
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ENERGETSKO IN EKONOMSKO 
UČINKOVITE INVESTICIJE

priprava in celovit pregled investicijskih projektov,
prikaz energetske, ekonomske in okoljske upravičenosti investicij,
dinamični pregled nad investicijami in njihovimi učinki,
ciljno in časovno planiranje ukrepov,
in še veliko več …

10. V manj kot minuti boste s čarovnikom oblikovali poljubno poročilo za vaše potrebe.  Na predstavitve, sestanke in 
ostale dogodke boste prihajali vedno z ažurnimi in kakovostnimi podatki ter informacijami, ki jih boste lahko uporabili 
za različne namene s ciljem zmanjševanja stroškov in rabe energije v vaši zgradbi oziroma v vaših zgradbah.
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11. V kolikor načrtujete investicije, opravljate meritve, izdelujete plane ali energetske preglede vaše zgradbe, 
potem dobite z DEM-om realne in vedno ažurne prikaze in ocene učinkov investicij z ekonomskega, stroškovnega in 
okoljskega vidika.
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UPRAVLJANJE Z RAČUNI – NAPREDNO
ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

enostaven in uporabniku prilagojen vnos podatkov,
visoka stopnja avtomatizacije vnosa računov,
validacija računa, iskanje napak in nepravilnosti,
avtomatizirano elektronsko arhiviranje računov in hiter dostop do računa na zahtevo,
možnost povezovanja z ostalimi informacijskimi sistemi,
in še veliko več ...

ANALIZIRANJE

kreiranje poljubnih energetskih, ekonomskih in fi nančnih kazalnikov,
dinamično analiziranje rabe in stroškov za energijo,
določevanje načina porabe posamezne vrste storitve za rabo energije,
analiziranje s korekcijskimi faktorji,
in še veliko več …

POROČANJE

9. Kreiranje poročil še nikoli ni bilo tako 
lahko in enostavno. S klikom pridete do 
želenih podatkov v obliki poročila.

visoka avtomatiziranost izdelovanja poročil,
poročilo na klik,
enostaven izvoz in kopiranje v poljubne urejevalnike besedil,
grafi čni in tabelarični prikazi,
tipska poročila in razvoj poročil na zahtevo uporabnikov,
kreiranje poročil s pomočjo čarovnikov,
in še veliko več … 9


