
Techem monitoring
Efektivní úspora času a nákladů

PŘEHLED
o hodnotách spotřeby energie a vody



Techem monitoring

Techem vám to ulehčí:
lepší přehlednost,
a nižší spotřeba i náklady
Analýzy spotřeby a nákladů vašich nemovitostí mohou být 

jednodušší. Techem monitoring energie poskytuje kompletní 

přehled o hodnotách spotřebovaného tepla. Můžete tak cíleně 

poradit nájemníkům, pokud v průběhu topné sezóny nastanou 

neobvyklé změny.

Jednoduše, srozumitelně, pohodlně: 
online ve vašem stolním počítači, 
tabletu nebo chytrém telefonu

Srovnávejte a ušetřete: na základě vytvořených analýz 

můžete okamžitě rozeznat nesrovnalosti, dělat uvážená 

rozhodnutí a lépe využívat potenciálních úspor. Budete moci 

spolehlivě kontrolovat efektivitu modernizačních opatření.

Techem vám nabízí:

 přes 25 let zkušeností na českém trhu

 přes 20 let zkušeností v radiofrekvenční technologii

 přes 10 let zkušeností v managementu spotřeby 

       a měření přes radiovou komunikaci

Vše je otázka kliknutí

Vstupte do portálu Techem a najděte vše, co potřebujete. Údaje 

o vytápění i vodném - Techem monitoring dělá vše transparent-

ní. Podrobné analýzy a srovnání, které čerpají údaje z 

uzavřených vyúčtování z předešlých let. Techem monitoring 

Plus současně zahrnuje i údaje o aktuální spotřebě. Veškeré 

informace vám jsou pohodlně dostupné online.

Praktické analýzy
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Srovnání domů1

 

Srovnání jednotek2

  

Analýzy domů a jednotek z minulých let3

  

Detailní pro�l jednotek4

Analýza bytových prostor5

Analýza aktuálního domovního využití

  

Aktuální srovnání jednotek

 

Aktuální detailní pro�l jednotek

 

 

Aktuální analýza bytových prostor
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Srovnání spotřeby a nákladů vašich nemovitostí 

Srovnání spotřeby a nákladů různých domácností 

v jednom bytovém domě

Analýza nákladů a spotřeby za posledních 

šest let

Přehled dat na úrovni jednotek dané nemovitosti

Analýza vývoje spotřeby a nákladů v jednotce

Roční a měsíční zhodnocení

Analýza spotřeby tepelné energie v jednodlivých 

místnostech daného bytu  

Analýza aktuálních spotřeb ve vašich 

nemovitostech

Průběžné srovnání příslušných jednotek

Aktuální analýza spotřeby 

v konkrétních jednotkách

Pro�l aktuální spotřeby v jednotlivých 

bytových prostorech

Odhalte nadměrnou spotřebu 

v jednotlivých nemovitostech, 

objevte možnosti optimalizace

Identi�kujte nadměrné uživatele 

a extrémní šetřitele, abyste mohli 

nájemníkům co nejlépe poradit

Sledujte dlouhodobý vývoj,

vyhodnocujte účinnost 

modernizačních opatření

Analyzujte jednotlivé vývoje, 

odhalte potenciální úspory

Přesné informace, abyste mohli 

komplexně radit svým nájemníkům

Reagujte rychle v případe 

extrémní spotřeby

Jednat můžete rychle díky 

včasnému rozpoznání 

nesrovnalostí

Kontrolujte odchylky, např. 

spotřebu v neobsazených bytech

Rozpoznejte nesprávné vytápění 

nebo větrání, raďte nájemníkům 

efektivně

Vše pod kontrolou
Techem monitoring vám nabízí mnoho způsobů, jak dobře porozumět vašim nákladům za spotřebu. 

Verze Plus nabízí analýzy z aktuálního roku. Kvartálně, měsíčně nebo týdně - vždy k dispozici.   
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Techem, spol. s r. o.
Počernická 272/96
108 00  Praha 10 - Malešice
Tel.: 272 088 777
www.techem.cz

Najdete nás také na našich pobočkách:
Brno
Hradec Králové
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Strakonice
Trutnov 
Uherské Hradiště


