
Med moderna tekniska system i fastigheten ökar mängden av olika hård- och programvaror som 

kräver en serviceorganisation för säker drift. KTC Online är en molnbaserad tjänst som eliminerar 

behovet av att investera i en egen IT-struktur. Tjänsten hjälper stora som små fastighetsägare att 

minimera sina IT-kostnader, öka driftsäkerheten och hitta nya möjligheter att spara energi.

Energieffektivisering 
bekymmersfritt i molnet

KTC Online omfattar i korthet tjänstebaserad programvara, 
infrastruktur, lagring, kapacitet och kompetens. Istället för 
att köpa hyrs de komponenter som krävs för att uppnå kvali-
tativ serverdrift, inklusive kostnader för uppgraderingar och 
hårdvara. Outsourcing av serverdriften till molnet medför att 
totalkostnaden reduceras radikalt och blir fast budgeterbar. 

Molnmiljön delas med andra, vilket gör att vi kan kvalitetsäkra 
och ge service 24 timmar om dygnet. Du slipper de oförut-

sedda kostnader och driftstörningar lokala applikationer kan 
medföra. Plattformen är skalbar med låga start- och drifts-
kostnader och ger flexibilitet för framtida tillväxt. Du betalar 
enbart för ditt nuvarande behov.

Med samma plattform kan alla fastigheter och system 
samarbeta och användas i ett samverkande system.   KTC  
Online ger möjligheten till att sänka företagets energi- och 
IT-kostnader och samtidigt bidra till en bättre värld. 

K T C  O N L I N E

Ö V E R O R D N A D E  S Y S T E M



KTC Scada 

Ansluts till fastighetens tekniska system via Internet och presenterar 
driftinformation i ett lättillgängligt webbgränssnitt. Drifttekniker kan fin-
justera börvärde, göra schemaläggningar och sköta larmhantering samt 
se energianvändning och trender i hela fastighetsbeståndet. 

KTC Analyser 

Ett kraftfullt verktyg för energiuppföljning samt övervakning och 
beräkning av mätvärden. Ger drifts- och ekonomiansvariga bättre 
kontroll på driftsekonomin för såväl enskilda fastigheter som större 
bestånd. Perfekt hjälp för energideklarationens krav.

KTC Exportf il - Mätinsamling som en tjänst

Öppen, molnbaserad tjänst som hanterar de ökade datamängderna 
från fastighetens alla system, utan att fastighetsägaren behöver fokusera 
på IT-drift. Kvalitetssäkrade mätdata samlas in i realtid av det HBV-
godkända, överordnade systemet Metering. De boende debiteras sin 
faktiska förbrukning och får motivation att ändra sitt energibeteende. 
Vi erbjuder abonnemang för insamling, validering och export samt 
drift och support av individuell mätning. 

KTC MeView - Energipresentation för IMD

Webbaserad energipresentation som gör sambandet mellan förbruk-
ning och beteende tydligt för de boende. Enkelt och funktionellt användar-
gränssnitt där det bland annat går att sätta upp egna förbrukningsmål. 

KTC Connect - Kommunikationstjänst

Internetansluter fastighetens alla system och funktioner till våra 
onlinetjänster för övervakning, styrning och optimering via molnet. 
Kvalitetssäkrar såväl mätdata som vägen mellan kommunikationsen-
heten, fastigheten och det centrala systemet.

INGA IT-INVESTERINGAR 

Kräver varken centrala IT-miljöer eller 
decentraliserade webbservrar.

FÖRUTSÄGBARA KOSTNADER

Uppgradering och service av mjuk- och 
hårdvara ingår i abonnemangskostnaden. 

ÖKAD PRODUKTIVITET 

All information i systemet är lättåtkomlig 
för både egen och inhyrd driftspersonal. 

VERKTYG FÖR 
DRIFTOPTIMERING

Obegränsat antal användare gör systemet 
till ett kraftfullt verktyg för energibesparande 
åtgärder och driftoptimering.

HÖG SÄKERHET

Allt hanteras i ett säkert moln som ger 
kunder bästa driftsäkerhet och support.

KTC Control ingår i KTC-koncernen som är en grupp energieffektiviserings-
företag bestående av utvecklings-, produkt- och tjänsteföretag. Sedan mit-
ten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffek-
tivisera genom att styra och övervaka över 15 000 fastigheter. I koncernen 
ingår KTC Tech, KTC Control, Weevio AMR, Manodo, Clayster och Sandö El.  
Tillsammans är vi över 115 anställda med verksamhet över hela Sverige.

KTC Control AB

www.ktc.se

Det här erbjuder 
KTC Online
Molntjänsten är skalbar med bibehållen kvalitet och 
funktionalitet, vilket ger alla samma möjligheter 
till effektiv fastighetsdrift, oavsett storlek. Om egen 
kompetens saknas hjälper vi till med energi-
effektivering genom utbildning eller andra tjänster.


