
BANCA
Monitorização e gestão remota de energia

The power to do more with less

Sendo um dos maiores setores económicos 
do mundo,  com l igações a quase todos 
os consumidores e negócios, é essencial 
que o setor de serviços financeiros seja 
ambientalmente responsável ao otimizar seus 
custos operacionais.

www.vps.energy



Através do nosso 
Sistema de Gestão de 
Energia é fácil saber 
onde, quando e como 
é consumida a energia 
num banco.

A banca, pelo número significativo de edifícios e agências 
que a compõem, é um dos setores onde a energia é utilizada 
de forma mais intensiva. Aumentar os níveis de eficiência 
energética nas suas instalações permite aos bancos reduzir 
custos e melhorar a imagem corporativa perante os seus 
clientes. Com esta estratégia é possível também aumentar 
os níveis de satisfação de um outro grupo de agentes, 
fundamental para estas instituições financeiras: os seus 
acionistas.

Por norma, as infraestruturas de um banco diferem bastante 
entre si e cada edifício ou agência tem particularidades muito 
próprias. Torna-se por isso necessário que a otimização 
dos consumos energéticos tenha em atenção as diversas 
variáveis de cada local, relativamente:

Ao tipo de edifício

Idade e características construtivas

Múltiplos sistemas de gestão, automação e controlo 
com diferentes finalidades

Instalações dispersas ou localizadas em diferentes 
geografias

À diversidade de equipamentos existentes

Marcas e características

Idade e estado de conservação

Consumos energéticos

Qualidade do serviço de manutenção

Aos utilizadores

Múltiplos utilizadores – hábitos e costumes

Normas de utilização diferentes nas instalações

Comportamentos de utilização de energia ineficientes

Dificuldades de normalização e controlo

Existe um enorme potencial de 
poupança de energia no setor bancário.

Banca



A Solução de Eficiência Energética 
da Virtual Power Solutions

Os nossos clientes da banca permitiram-nos adquirir, ao longo 
dos últimos 10 anos, um enorme conhecimento do setor e 
uma capacidade de nos adaptarmos a diferentes realidades. 

A flexibilidade, a disponibilidade e a proatividade das equipas 
Técnicas, de Gestão de Energia e de Apoio ao Cliente da Virtual 
Power Solutions são características muito valorizadas pelos 
nossos clientes.

Definir e adotar uma política energética 
centralizada é fundamental para:

Implementar uma regulamentação que 
defina como utilizar os recursos energéticos 
disponíveis de forma eficiente

Realizar uma gestão adequada da manutenção 
dos equipamentos e dos sistemas

Determinar quais os investimentos prioritários, 
quais os que têm melhores resultados e quais 
os que têm um payback mais apelativo

Alterar comportamentos ineficientes que, na 
sua maioria, permitem diminuir os custos 
energéticos sem qualquer esforço financeiro

De todos os custos operacionais, o consumo 
de energia é um dos mais controláveis, sendo 

possível obter economias até 20%.

Software Kisense
 
A face mais visível da Solução de 
Eficiência Energética da Virtual 
Power Solutions, complementado 
com dispositivos físicos de 
elevada fiabilidade e com o 
acompanhamento das nossas 
Equipas de Gestão de Energia e 
de Apoio ao Cliente, como forma 
de tornar o Kisense num sistema 
completo e eficaz.
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Uma empresa inovadora, líder de mercado 
na conceção e na operacionalização de 
plataformas dinâmicas integradas, dispo-
nibilizando dados granulares em tempo 
real aos consumidores, operadores de rede 
e utilities. Minimizamos os consumos atra-
vés do aumento da eficiência energética, 
da otimização do tempo de utilização e da 
monetização das cargas.

Com mais de 10 anos de experiência, 
possuímos uma equipa de especialistas 
comprovadamente capaz de gerar benefí-
cios significativos para todos os agentes 
envolvidos nas redes energéticas moder-
nas. Ambicionamos ser o maior criador e 
o maior operador de Virtual Power Plants 
na Europa.

Eventos
Assinale os momentos-chave dos 
consumos energéticos da sua empresa.

Controlo
Controle remotamente os equipamentos  
e as áreas de consumo energético da sua 
empresa, e agende períodos e parâmetros 
de funcionamento.

Poupanças
Defina metas de poupança e 
acompanhe em permanência a sua 
evolução. Relacione as poupanças obtidas 
com as medidas implementadas e faça 
uma previsão do ROI das medidas.

Relatórios
Obtenha relatórios periódicos 
customizáveis, e relatórios específicos 
para as diferentes áreas da sua empresa. 
Acompanhe de perto o consumo 
energético da sua empresa.

Alarmes
Defina quando e como quer ser alertado 
para consumos excessivos, fora dos 
horários estipulados e dos objetivos 
definidos.

Explorador de Dados
Analise os seus consumos energéticos
e atue rapidamente. Saiba quando, 
como e onde a energia é consumida, 
e fique a conhecer que equipamentos 
consomem mais energia.

Tarifas
Analise o perfil de consumo da sua 
empresa por períodos temporais, 
compare-o com as tarifas disponíveis e 
garanta a melhor escolha.
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