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Export av mätvärden (fi2xml)
En tjänst för fastighetsägare och förvaltare som har behov av att
snabbt och enkeltfå tillgång till energistatistik för sina fastighete
Informationen kan användas till:

Förbrukningsvärden ända ner på timnivå

•
•
•

För att tillgodose behovet av statistik på olika
nivåer erbjuds fyra olika rapporter:

Uppföljning av energianvändning
Kvalitetssäkring av energileveranser
Kalkylering, planering och uppföljning

Enkel och väletablerad teknik
Med hjälp av etablerad teknik är det enkelt att
integrera det system du arbetar i med tjänsten.
Du får snabbt tillgång till kvalitetssäkrad information om energianvändning för olika intervall och
mätarställningar. All kommunikation sker via formatet fi2xml* som är en standard för datautbyte.
Pengar att spara och minskad miljöpåverkan
Du som kund kan ta fram din energianvändning
och följa upp statistik som underlag för tänkbara
energibesparingar. På så vis kan du spara pengar samtidigt som du bidrar till en renare och mer
hållbar miljö.

Månadsförbrukning (MonthlyConsumptionReport)
Denna rapport ger dig energianvändning och vattenförbrukning per mätpunkt och månad. Värdet är
alltid beräknat för att vara för en hel kalendermånad.
Dygnsförbrukning (DailyConsumptionReport)
Denna rapport ger dig energianvändning per
mätpunkt och dygn. Värdet är alltid beräknat för
att vara för ett helt dygn.
Timförbrukning (HourlyConsumptionReport)
Denna rapport ger dig energianvändning per
mätpunkt och timme. Värdet är alltid beräknat
för att vara för en hel timme.
Mätarställning (MeterReadingReport)
Denna rapport ger dig mätarställningar som ligger
till grund för fakturering (inkl. mätarbyten) inom
den efterfrågade perioden.
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Kontakta oss
Kundservice: 020-31 31 51
E-post: kundservice@stockholmexergi.se
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Prislista
Engångskostnad/antal
mätpunkter

Pris (exkl. moms)

Årlig kostnad beroende
av vald rapportgrupp

Pris (exkl. moms)
/mätpunkt och år

1-9

30 000

Rapportgrupp 1

150 kr

10-49

40 000

•

Månadsförbrukning

50-99

50 000

•

Dygnsförbrukning

100-499

60 000

•

Mätarställning

>500

70 000
Rapportgrupp 2
•

* Kort om formatet, fi2xml
Bäraren av information i denna tjänst, fi2xml, är framtagen av Föreningen
för Förvaltningsinformation i samverkan med kunder, systemleverantörer
och energileverantörer på marknaden. Du kan läsa mer om projektet på
föreningens hemsida: www.fi2.se

Så beställer du tjänsten
För att få tillgång till denna betaltjänst gör
du så här:
1.

Logga in på Energikonto yy med
användarnamn/lösenord.

2. Vält meny ”Betaltjänster”
3. Följ anvisningarna och ta del av den
tekniskaspecifikationen.

För mer information, kontakta oss!
Stockholm Exergi kundservice
Telefon: 020-31 31 51
Mejl: kundservice@stockholmexergi.se

Boka konstnadsfri rådgivning
på 020-31 31 51 eller
kundtjanst@stockholmexergi.se

Kontakta oss
Kundservice: 020-31 31 51
E-post: kundservice@stockholmexergi.se

Timförbrukning

300 kr

