My Energy - forbruk

Trust us to manage your risks

My Energy samler informasjonen din på ett sted
My Energy er brukervennlig og oversiktelig, det gir deg optimal innsikt i eget forbruk og markedsutvikling.
Slik at du i stedet kan prioritere tiden på din kjernevirksomhet.
Det kan være mange ting å holde styr på: forbruk, fakturaer,
avtaler, rapporter og markedsutviklingen.

My Energy

Som kunde hos Energi Salg Norge får du full oversikt over
energiforbruket og historisk data. Du får tilgang til fakturaer,
avtaler, rapporter og grundige analyser av markedstrender.

full oversikt

- på ett sted

Med én innlogging gir My Energy også kunder med
virksomhet i flere land tilgang til alle data på ett sted.

For mer informasjon, ta kontakt
med din kundekontakt.

Statistikk

Fakturaer og avtaler

Rapporter og budsjett

> Finn time-, måneds-, kvartals- og årsstatistikk avhengig
av måleren din. Statistikken er
tilgjengelig i grafer og tabeller, og
kan enkelt eksporteres til Excel.

> Få oversikt over alle fakturaer og betalinger – også for en
bestemt periode. Avtalen til
din virksomhet finner du også i
portalen.

> Som finanskunde har du tilgang til
porteføljerapportene dine, slik at du
enkelt kan følge med på prisutvikling
og innkjøp. Du kan også sette opp
ditt eget budsjett (estimering) for
porteføljen for en valgt periode.

Markedsinformasjon

Meld flytting

Prisovervåking

> Finn daglige og historiske
spotpriser og les vårt månedsfokus, som gir innblikk i den nyeste
utviklingen på energimarkedet.

> Visste du at det er mulig å melde
flytting i My Energy? Under Masterdata > Målerpunkter kan du raskt og
enkelt melde flytting, slik at du unngår å betale etter at du har flyttet.

> Sett opp dine egne overvåkningsnivåer for strøminnkjøp. Når
ønsket nivå er nådd, får du en SMS
eller e-post slik at du kan sikre
strømprisen til det valgte nivået.

Hvordan får jeg
tilgang til My
Energy?

Har du ikke en konto i My Energy, kan du kontakte esn@energisalgnorge.no.
Oppgi ditt fulle navn og ditt kundenummer, vi vil så opprette en bruker for
deg. Brukernavnet er din e-postadresse, og du får et unikt passord som du
kan endre til ditt eget.
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