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Uw handleiding
Inzicht, dat wil toch iedereen! Goed dat u nu Go heeft. Met deze slimme
software krijgt u een scherpe blik op uw energiestromen en -zaken.
Inzicht dus. Deze handleiding helpt u op weg in het gebruik van uw
nieuwe inzichttool.
Go geeft u optimaal inzicht. U kunt online eenvoudig de status van het
energieverbruik op uw bedrijfslocatie(s), per uur, kwartier, dag of per maand. Zo
weet u precies wat uw kosten zijn van het gas-, water-, elektra- en
warmteverbruik.

Navigeren door Go
De navigatiebar is uw vertrekpunt. Deze vindt u bovenaan elke pagina en
gebruikt u om te navigeren naar de pagina’s en functies van uw keuze.

Home
Hier ziet u een overzicht van alle locatie(s) die u inzicht geven in het
energieverbruik van uw locatie(s).

Vergelijken
Op deze pagina kunt u meerdere meters met elkaar vergelijken. Nog meer inzicht
met een visuele weergave? Go genereert hier een geavanceerde grafiek wanneer
u dat wilt.

Uw tools
Hier vindt u Maxes. De inzichttool waarmee u de maximale waardes van uw
meters bekijkt. U heeft bovendien de mogelijkheid om een alarm in te stellen.

Instellingen > Stel uw vraag
Heeft u een vraag over of met Go? Stel en verzend hem op deze pagina. U wordt
vervolgens zo snel mogelijk geholpen.

Home
Hier vindt u als eerste een overzicht van uw locaties. Een klik op de knop
Kosten en verbruik geeft u inzicht in de gegevens van de meter.

In onderstaand scherm ziet u hoeveel de meter in de geselecteerde maand
verbruikt heeft. Ook kunt u een overzicht downloaden van de geselecteerde
periode (maand of jaar). U kunt hier eveneens uw verbruik omzetten naar kosten.

Vergelijken
Wilt u aangepaste gegevens visueel zichtbaar maken? Op deze pagina
kunt u één tot drie grafieken genereren.

Zo genereert u een grafiek
U selecteert eerst de meter(s) die hij wilt inzien. Vervolgens kiest u de periode
van uw voorkeur. U kunt kiezen om de graden of graaddagen te laten zien of juist
te verbergen. Vervolgens kiest u de verbruiksfrequentie en het type weergave,
verbruik of kosten. Als laatste klikt u op Maak grafiek en de grafiek wordt voor u
gegenereerd.
Onder de grafiek die u nu ziet, staan de specifieke details weergegeven. De
grafiek is bovendien interactief. Beweegt u de cursor over de grafiek dan
veranderen de details onder de grafiek mee.
Wilt u een specifieker beeld van de verbruiksstatus? Selecteert u dan een periode
op de grafiek. Dit doet u eenvoudig door uw linkermuisknop op een gekozen
gebied in de grafiek ingedrukt te houden. Vervolgens sleept u naar links of rechts
over het gewenste gebied. Met een dubbelklik gaat u terug naar de originele
grafiek.

Maxes
De tool Maxes geeft u inzicht in de maximale waardes van uw meters. U kiest de
gewenste meter en klikt op Open. Klikt u vervolgens op Exporteren dan start er
een download. Deze laat u de maximale waardes van het door u gekozen jaar
zien.

Wilt u volledig grip op uw energieverbruik? Stelt u dan een alarm in op uw
meter(s). Klik op Alarmen en kies de gewenste meter. Vervolgens selecteert u
met welke frequentie u een alarmbericht wilt ontvangen. (U ontvangt een emailbericht).

Meterstanden
De tool Meterstanden geeft u inzicht in de maandelijkse meterstanden van uw
meters. U kiest de gewenste locatie en klikt op Meterstanden. Vervolgens ziet u de
meterstanden per maand per meter.

Indien er een rood veld wordt getoond zijn de meterstanden van de gekozen nog
niet beschikbaar. Klikt u vervolgens op Downloaden dan start er een download.

Stel een vraag
Heeft u een vraag, stelt u deze dan gerust via onderstaand formulier. U ontvangt
zo snel mogelijk een antwoord van een van onze adviseurs.

Downloads
In Go kunt u verschillende data exporten en downloaden. Download u een
bestand, dan wordt deze voorbereidt in de queue. Het duurt een moment voordat
het bestand beschikbaar is om te downloaden. Is het bestand gereed, dan klikt u
eerst op Vernieuwen en vervolgens op de Download-knop achter het gewenste
bestand.
Uw oude downloads zijn hier overigens altijd beschikbaar.

Verlaat u na het downloaden deze pagina zonder dat het uw bedoeling is? U keert
eenvoudig terug door rechtsboven op uw gebruikersnaam te klikken. Vervolgens
klikt u op Mijn Downloads.

