
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ



Η SenseOne, µέλος του οµίλου SingularLogic, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη
καινοτοµικού λογισµικού και ολοκληρωµένων λύσεων Internet of Things (ΙοΤ -
Ίντερνετ των Πραγµάτων), που εξυπηρετούν την διασύνδεση και την
διαλειτουργικότητα µεταξύ έξυπνων συσκευών και πληροφορικών συστηµάτων µε
τελικό αντικειµενικό σκοπό την µείωση κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας
και την βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.

Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι:

§ η επώνυµη πλατφόρµα λογισµικού ‘SenseOne IoT’ η οποία προσφέρει τον
τεχνολογικό ιστό για την διασύνδεση µεταξύ ανθρώπων, πληροφορικών
συστηµάτων, φυσικών υποδοµών και εξοπλισµού, και

§ η SenseOne IoT Suite που προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις ΙοΤ για ένα
ευρύτατο πεδίο εφαρµογών στους άξονες της Ενεργειακής Αποδοτικότητας,
των « Έξυπνων Κτίριων» και των «Έξυπνων Πόλεων».

Στην παρούσα φάση, το πελατολόγιο της SenseOne περιλαµβάνει µεγάλες
επιχειρήσεις από τους κλάδους της βιοµηχανίας, των logistics, του εµπορίου, των
νοσοκοµείων, του facility management και των τραπεζών, καθώς και οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τον Φεβρουάριο 2018, ο Παγκόσµιος Σύνδεσµος Πληροφορικής & Υπηρεσιών
Τεχνολογίας WITSA επέλεξε την SenseOne ως Merit Winner στην κατηγορία
«Emerging Digital Solutions Award» στο πλαίσιο των «2018 WITSA Global ICT
Excellence Awards» ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσµιο θεσµό για την
ανάδειξη των καλύτερων εταιρειών τεχνολογίας κατόπιν αξιολόγησης από
κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο Dr. Vint Cerf, ένας από τους
δηµιουργούς του Internet και vice president της Google.
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Kifissia Municipality Paleo Faliro Municipality Kallithea Municipality



Η προσέγγιση µας για την Ψηφιακή Διαχείριση του 
Κτιριακού Αποθέµατος Μεγάλων Οργανισµών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μηχανογράφηση
Δίκτυα

Λειτουργίες
Συντήρηση
Ασφάλεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εγκαταστάσεις
Εξοπλισµοί

Ενέργεια
Νερό

Απόβλητα

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ



Οδικός Χάρτης

Κεντρικοποιηµένος Έλεγχος 
Εγκαταστάσεων

Ενσωµάτωση 
Δεδοµένων Μ.Τ.

Ενσωµάτωση Μετρητών 
Ενέργειας

Διαχείριση Πολλαπλών 
Λογαριασµών Παρόχων



Αρχείων Πολλαπλών 
Λογαριασµών 
Παρόχων
ή / και

επεξεργασµένων 
µορφών

01
Ορισµός 

Οργανωτικής Δοµής 
του Οργανισµού 

02
Ανά Αριθµό Παροχής 
αντιστοίχιση µε Κτίρια 

/ Καταστήµατα / 
Τµήµατα 
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Εισαγωγή
Δεδοµένων

§ Αυτοµατοποιηµένα ή / και µε  Καταχώρηση

§ Πολλαπλοί Τύποι Λογαριασµών 
§ (Έναντι, Εκκαθαριστικός, Έκτακτος, Τελικός, 
Κενός)

§ Έλεγχοι Ορθότητας Δεδοµένων 
§ Συνέχεια στις ηµεροµηνίες και στις kWh
§ Πιθανές τιµές εκτός ορίων 
§ Αν υπάρχει ο επιµερισµός στους Αριθµούς 
Παροχής µε Κτίρια, Καταστήµατα/τµήµατα

§ Αν για κάποιο διάστηµα δεν έχουν έρθει 
λογαριασµοί 



Η «ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ  ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟΎ ΑΠΟΘΈΜΑΤΟΣ 
ΜΕΓΆΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ



Αναζήτηση και απεικόνιση 
ενεργειακού προφίλ ακινήτου µε 
προβολή δεδοµένων σε 
γεωγραφικούς χάρτες

Άµεση σύνδεση και 
αυτοµατοποιηµένη εισαγωγή 
δεδοµένων (µετρητικών και 
οικονοµικών) από λογαριασµούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, νερού κ.α. στην καρτέλα 
ακινήτου

Executive Dashboards για την
εποπτική παρουσίαση του προφίλ
των επαγγελµατικών ακινήτων

Κινητοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού για µείωση κατανάλωσης 
και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
µε την υιοθέτηση Energy 
Performance Indicators (EnPIs)

Δηµιουργία πολύ-παραµετρικού 
προφίλ ακινήτων σε µία ενιαία βάση 
δεδοµένων µε τη χρήση κατάλληλων 

κατηγοριοποιήσεων ενεργειακής 
συµπεριφοράς 

Δηµιουργία προφίλ 
εξουσιοδοτηµένων χρηστών µε 
εξατοµίκευση των επιφανειών 
εργασίας και της πρόσβασης σε 
δεδοµένα ενεργειακής συµπεριφοράς 
ακινήτων βάσει ρόλων

Κεντρικοποιηµένη Διαχείριση 
Κτιριακού Αποθέµατος



Πολλαπλό 
benchmarking κτιρίων



Καθορισµός
Baseline / 
Regression 
analysis

Παρακολούθηση ενεργειακής 
συµπεριφοράς βάσει του 
καθορισµένου baseline
σεναρίου για κάθε κατηγορία 
ακινήτων

Εντοπισµός των αποκλίσεων 
από το baseline και 
αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία  
κι αποστολή ενηµέρωσης προς 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
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Αυτοµατοποίηση διαδικασιών
Ενεργειακής Διαχείρισης

A B

C D
Κεντρικοποιημένος Έλεγχος Εγκαταστάσεων

q Εξ’ αποστάσεως έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο των 
ενεργειακών καταναλώσεων των ενεργοβόρων 
υποδοµών και του εξοπλισµού (HVAC,  φωτισµός κ.α.)

Ενσωμάτωση Μετρητών Ενέργειας
q Εντοπισµός σε πραγµατικό χρόνο των 

αποκλίσεων από το baseline σε 24ωρη βάση, 365 
ηµέρες το χρόνο

Ενσωμάτωση Δεδομένων Μ.Τ.
q Εξ΄αποστάσεως 24ωρη παρακολούθηση 

ενεργειακής συµπεριφοράς σε κατάσταση εκτός 
ωραρίου λειτουργίας (Σαββατοκύριακα, αργίες)

Διαχείριση Πολλαπλών Λογαριασμών Παρόχων
q Executive Dashboards για την εποπτική 
παρουσίαση  της ενεργειακής κατανάλωσης

C

D

Β

Α



Διαχείριση
Συµβάντων

• Αυτοµατοποιηµένη 
καταγραφή και 
κωδικοποίηση των σηµάτων 
για συµβάντα  (alarms, alerts  
και notifications) στη βάση 
δεδοµένων

• Dashboard Ηµερολoγίου 
Συµβάντων για την εποπτική 
παρακολούθηση τους σε 
πραγµατικό χρόνο.



Υποστήριξη 
Διαδικασίας
ISO 50001



Αποµακρυσµένος 
Έλεγχος Υποδοµών



Reporting



Η Ψηφιακή Διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων µέσω:

• Της Κεντρικοποίησης διαδικασιών χαρτογράφησης Κτιριακού 
Αποθέµατος

• της Αυτοµατοποίησης διαδικασιών Ενεργειακής Διαχείρισης 
• του Καθορισµού Baseline & της Διαχείρισης Συµβάντων
• της Μέτρησης & Πιστοποίησης Ενεργειακής Αποδοτικότητας µε 

EnPIs
• τις Προτάσεις για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Θα σας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που θέτετε.


