
Hosted EBO giver jer et administrativt og økonomisk interessant alternativ til eget 

system. Løsningen er web-baseret og omfatter en række af de fordele, der 
er udviklet til den totale serverløsning. Med Hosted EBO får I via nettet overblik 

over jeres anlæg, og mulighed for at foretage justeringer i den løbende drift og 
rapportering. Schneider Electric sørger for resten.

Et godt valg til mindre byggerier 
Hosted EBO er specielt velegnet i enkeltstående bygninger eller mindre 
bygningskomplekser, hvor I gerne vil have effektiv kontrol og bedre økonomi-
styring med bygningens tekniske installationer. Det kan f.eks. være varme- og 
ventilationsanlæg, der skal tilpasses dagligdagen. 

Let med internet
Driften af Hosted EBO foregår via standard internet web-browsere. Herfra får 
I adgang til anlægsbilleder af de forskellige anlæg, så I på én gang kan se 
dynamiske flowbilleder, ændre driftstider og setværdier, følge trendlog og 
historiske logs eller se rapporter over energiforbruget. Det er også muligt at få 
information om at kvittere for alarmer, eller I kan vælge at få en alarm fra anlægget 
pr. sms eller som e-mail.

Har I behov for bedre 
overblik over jeres anlæg 
og mulighed for at justere i 
den løbende drift?
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Hosted EBO - styring og  
overvågning via internet

Stort udbytte - begrænset investering
En aftale om Hosted EBO sikrer, at I altid har adgang til den 
nyeste version for optimal betjening af jeres bygningsautomatik.

Altid den nyeste version
Al systemsoftware er installeret på Schneider Electrics egne 
servere og bliver løbende opdateret, så I har den nyeste 
version og de seneste muligheder.

Hurtig brugeradgang
Med Hosted EBO kan den enkelte bruger hos jer altid få 
adgang til systemet. Ved hjælp af brugernavn og personlig 
adgangskode, kan I hurtigt og enkelt logge på systemet. 
Hver bruger får kun adgang til præcis de dele af betjenings- 
og informationsfladen, som I vurderer er relevante for den 
enkelte. Samtidig kan I få assistance fra Schneider Electrics 
serviceafdeling, hvis I har brug for hjælp.

Stort udbytte - begrænset investering
Når I vælger en løsning med Hosted EBO, er investeringen lille 
- men udbyttet stort. Udover et fast abonnement betaler I et 
oprettelsesgebyr, som dækker omkostningerne til den 
indledende udarbejdelse af anlægsbilleder og installering af 
den kommunikationsenhed, I skal have for at kommunikere via 
internettet. Den samlede løsning består som udgangspunkt af 
en basispakke, som I kan vælge forskellige tillægsydelser til 
og fra, så den passer netop til jer. På den måde omfatter det 
månedlige abonnement kun præcis de ydelser, I har behov for 
- og I skal ikke betale for overflødige services.

Basispakke
• Anlægsbilleder
• Alarmstatus

Plus-tjenester
• Distribution af alarmer
• Alarmovervågning
• Historisk rapportering
• Beredskab
• Fler-brugerlicenser

Andre services fra Schneider Electric
• Remote performanceanalyse – sikrer vedligehold 

og funktionalitet  
• Akut Service døgn – sikrer overvågning og 

garanteret responstid
• Hosted Power Monitoring Expert - sikrer 

overvågning af dit energiforbrug og energikvalitet

Med en række web-baserede løsninger gør 
Schneider Electric det lettere og mere sikkert at opnå 
en god totaløkonomi ved ejendomsdrift.

Fleksibiliteten i en Serviceaftale med Schneider 
Electric er meget stor. Du bestemmer selv omfanget 
- og i hvert enkelt tilfælde oprettes en kontrakt, som
præcist beskriver aftalens omfang.

Schneider Electric arbejder med indeklima, energieffektivi-
sering og sikring, der styrker lønsomhed og velvære samt 
skaber større tryghed - uden brug af mere energi.
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