
Vill ni bli bättre på
energieffektivisering?
Automatisera insamlingen av energidata från era 
fastigheter så får ni enkelt en tydlig bild över hur 
energieffektiva ni är. Med hjälp av rätt data kan ni enkelt 
förstå hur ni kan göra era fastigheter energismarta
 – ibland kan små åtgärder ge stor effekt! 



Vår samarbetspartner metry
I vårt smarbete med metry hjälps vi åt att samla in och sammanställa inläsningar av mätvärden. Metrys 
digitala tjänst samlar information från energibolag och undermätare till ett standardiserat format. 
Informationen levereras sedan vidare via en standardintegration i xpand. Metry hjälper även kunden att 
kvalitetssäkra all data för att minimera antalet felkällor i energiuppföljningsarbetet.

Klimat- och kostnadssmart
Med den information som våra mätvärden ger er kan ni tydligt se om det finns fastigheter i ert bestånd som 
drar mer än de borde. När mätvärden sticker ut i en fastighet är det en indikation på att insatser behöver 
göras. Vanliga energibovar kan vara gammal ventilation, fönster och dålig isolering. Med metry får ni 
energieffektivisering där det ger mest effekt! 

Hur funkar det?
Inläsningen av mätvärden till aareon incit xpand sker genom en schemalagd import, en batchning. På så sätt 
kan ni själva välja tidpunkt för inhämtning eller helt enkelt automatisera processen. Vi rekommenderar att 
inläsningen sker månadsvis eftersom importen hämtar förbrukningsvärden, och inte mätarinställningar. 
Självklart kan ni även välja att inte schemalägga batchen och istället manuellt initiera den. För att säkert veta 
att importen har lyckats är uppdatering av rapportloggen helt automatisk. I batchloggen får ni information 
om batchkörningen har lyckats eller inte, samt en beskrivning om mätvärden som har lästs in. 

Kravspecifikation

• Från Version 17 
Valbart från version 17 av Incit Xpand 

• Moduler i Xpand 
Energiuppföljning krävs 

• Avtal med extern part 
Med Metry som tecknas av er 

• Kontaktperson hos er 
För koordinering av IT/server samt 
introduktion 

• Tid för implementering 
Cirka 1-2 dagar

Vid frågor, kontakta din säljare eller info@aareon.se


