ENERGEYES
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Energeyes is een gebouw en installatie ontwerptool. Energeyes vergelijkt in de planvorming technische
en economische prestaties van verschillende energie efficiënte concepten voor gebouwen voor een
advies of input voor de vastgoedstrategie. De gebruiker bepaalt de ambitie en kan zelf een (spijtvrij) stappenplan creëren en de stappen vergelijken. Door het overzicht dat Energeyes biedt, zijn
beslissingen over de te nemen (renovatie)concepten en stapsgewijze aanpakken onderbouwd en
eenvoudiger te nemen.
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Figuur 1: Een screenshot
van de interface waarmee
gegevens worden ingevoerd
en resultaten inzichtelijk zijn.

Figuur 1: Een screenshot van de interface waarmee gegevens worden ingevoerd en resultaten
inzichtelijk zijn
Figuur 2: Resultaten worden

grafisch weergegeven in
grafieken en tabellen.
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Figuur 2: Resultaten worden grafisch weergegeven in grafieken en tabellen.
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