BEBOERINFORMATION

Techem Beboer App
- Kom godt i gang
Kære Beboer/Lejer
Dine forbrugsdata venter på dig online. Få adgang til Techem Beboer App via din PC eller download vores APP til din mobil eller tablet. Det er din udlejer eller administrator for ejendommen, der
giver dig adgang.

Hent din adgang her: http://app.techem.dk
Du opretter dig første gang via din pc adgang - nemt
og hurtigt.
Du skal kun bruge en mailadresse og et kodeord efter
dit eget valg.
Herefter kan du fortsætte på din pc og/eller downloade
appen til mobil og tablet.
Download appen „Forbrugsmål” fra Techem
Du kan hente appen enten i Google Play eller App
Store.

Techem Beboer App
•

Se din forbrugsopgørelse online

•

Følg dit vand- og energiforbrug

•

Sammenlign dit forbrug med andre

•

Sammenlign i tidsintervaller

•

Opsæt forbrugsmål

•

Spar på vores fælles ressourcer

Forbrugsindeks
I appen finder du et bogstav øverst i billedet. Bogstavet er et udtryk for dit forbrug af varme og vand sammenlignet med resten af ejendommen med data fra de
sidste 365 dage.
Hvis du er A+, er du en af de personer, der bruger
færrest ressourcer i ejendommen. Er du fx F, forbruger
du mest. For at forbedre dit forbrugsindeks skal dit
forbrug reduceres.

Fokus på ressourcer
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Gode fif
Se din sidste forbrugsopgørelse
Du vil i appen kunne se dine tidligere forbrugsopgørelser for din bolig/lejemål.

Guide
Du finder hjælp til de forskellige emner under ”hjælp” i
appen/pc adgang.

Forbrugsoplysninger ved fjernaflæsningsmålere
Er der fjernaflæsningsmålere i ejendommen, vil du også
have adgang til de lovpligtige forbrugsoplysninger.

Har du spørgsmål til din adgang skal du kontakte din
udlejer/administrator.

Analyser dit forbrug
Udnyt målere og sensorer i ejendommen til at optimere
på dit forbrug. Sammenlign i forskellige tidsintervaller
for hele boligen, pr. rum og helt ned på målerniveau.
Sammenlign dit forbrug
Du kan sammenligne dit forbrug med resten af ejendommen.
Udfordr dit forbrug og se om du kan gøre det bedre end
sammenligningsgrundlaget.
Opret alarmer - forbrugsmål
Du kan nemt oprette forbrugsmål og lade appen overvåge dit forbrug.

Spar på vores fælles ressourcer
Techem Beboer App hjælper med at spare på vores
fælles ressourcer.
Når du har måling på dit forbrug, kan du nemt følge
med og opsætte alarmer. På den måde skaber du øget
bevidsthed om, at vi alle skal bidrage til en mere bæredygtig udvikling.
Hos Techem ved vi, at hver dråbe tæller. På verdensplan servicerer vi mere end 11 millioner lejemål. Støt
op om FN’s Verdensmål, brug appen aktivt til at ændre
dit forbrug.

Du har mulighed for at til- eller fravælge notifikationer,
der enten sendes til din mobil eller som mail, hvis der
er noget, du skal tage dig af.
Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på din årlige
forbrugsopgørelse i appen, og også at have et blik på
de lovpligtige forbrugsoplysninger som du modtager.

www.techem.dk/verdensmaalene
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Læs mere om de sidste nye lovkrav her:
www.techem.dk/mit

Du kan se yderligere info her:
www.techem.dk/beboerapp

