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Pressrelease
eGain lanserar nya banbrytande verktyg för ökad kundnytta
Lanseringen av eGain forecasting™ 2015 innebär flera nya verktyg och funktioner.
Bland nyheterna finns tredimensionell visualisering av temperatur och fukt i
byggnader för kvalitetssäkring av fastighetsåtgärder.
Majoriteten av fastighetsägare i Sverige arbetar idag med någon form av mätning i sina
fastigheter, där ibland inomhusklimatet. Från detta skapas stora mängder data som hämtas
in, samtidigt som det ställs ökade krav på att mängden data skall presenteras på ett
användarvänligt sätt, för att kunna analysera och använda informationen enkelt och effektivt.
eGain forecasting™ 2015 innebär en helt ny kundzon skapad i syfte att kunna samla in,
analysera och presentera stora mängder data som hämtas från fastigheter. Användare kan nu
se hur värmen fördelas, och hur lagstadgad ventilation upprätthålls i fastigheten, i tre
dimensioner.
I eGain forecasting™ 2015 ingår också en helt ny tjänst - eGain helpdesk™ - en
värdeskapande kundservicetjänst för bovärdar och fastighetsskötare som eliminerar kostnader
för onödiga utryckningar och förbättrad service till hyresgäster.

- Fastighetsbranschen utvecklas hela tiden, och det finns många områden där ny teknik
verkligen kan skapa nytta. Vi är oerhört glada över att nu lansera eGain forecasting™ 2015
med ett bredare erbjudande och nya produkter och tjänster som vi vet kommer göra stor
nytta ute i våra kunders fastigheter och i det dagliga arbetet för alla drifttekniker och
fastighetsskötare med flera, säger Thorbjörn Geiser, VD eGain Sweden AB.
- Med eGain forecasting™ 2015 visar vi att eGain fortsatt ligger i framkant inom
teknikutveckling inom fastighetsbranschen till nytta för koncernens många kunder i Sverige
och övriga Europa, avslutar Thorbjörn.

För mer information kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD eGain Sweden AB, tel. 0705-182 318
Se filmen om eGain forecasting™ på http://www.egain.se/
Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.
eGain utvecklar och levererar det ledande systemet för prognosstyrning – eGain forecasting™ i 11 länder i Europa.
Utifrån noggranna energibalansberäkningar för varje individuell fastighet samt detaljerade väderprognoser styrs
värmen i flerbostadshus optimalt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en minskad
miljöpåverkan.
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