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TRANSFORM decision-support omgeving is een op simulatie gebaseerd platform dat verschillende besluitvormers van een stad helpt met het analyseren van energiegegevens. Daarnaast geeft het de mogelijkheid
om verschillende plannen te simuleren en bepaalt het de impact van deze plannen op gebied van CO2uitstoot, hernieuwbare energie en kosten onder verschillende scenario’s.
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