Product Introduction:

ClimateSaver
Hvad er ClimateSaver?
ClimateSaver er en intelligent Power Management løsning målrettet Windows computere. Kort fortalt er ClimateSaver den
mest enkle og effektive måde at styre at jeres computere bliver sat i strømsparende tilstand når de ikke benyttes, med
maksimal hensyntagen til jeres brugeres dagligdag.
Udbyttet er at spildt strømforbrug på jeres computere minimeres i en grad som I selv definerer hen over døgnet. Med automatisk vækning af computerne kan I endda opnå ekstra produktivitet fra jeres medarbejdere.

Hvorfor anvende ClimateSaver?
•
•
•

•
•

Spar 100-200 kroner i strøm årligt pr. PC.
Investeringen er typisk tjent hjem på 3-4 måneder.
Læg en centralt defineret men individuelt tilpasset
strømsparepolitik hen over hele jeres organisation,
inklusiv udenlandske kontorer.
Styrk jeres CSR-profil med et øget grønt fokus.
Få 2-5 minutters ekstra produktivitet dagligt per
it-bruger (2 minutter dagligt = 1 dagsværk årligt).

Hvordan fungerer ClimateSaver?

Tilpasset glade brugere

Via den webbaserede managementkonsol kan I definere
og tilpasse et ubegrænset antal strømspareskemaer, som
herefter pålægges grupper af, eller enkelte, computere,
baseret på en vifte af kriterier.

Sådan er ClimateSaver tilpasset jeres brugere:
• Ubegrænset antal strømspareskemaer betyder at selv
den mest unikke brugers hverdag kan understøttes.
• ClimateSaver sørger altid for at advare brugeren før
en strømsparehandling gennemføres.
• Brugeren har mulighed for manuelt at udskyde strømsparehandlinger i en begrænset tidsperiode.
• Brugerens åbne Office-filer gemmes automatisk før en
strømsparehandling gennemføres – inklusiv filer som
brugeren endnu ikke har navngivet.
• Mulighed for centralt at definere processer/applikationer som suspenderer strømsparehandlinger når de
er åbne – eksempelvis Powerpoint, VLC eller andre
medieafspillere.
• Skemalagt auto-vækning af computere betyder hurtigere opstart om morgenen, samt mulighed for at
it-afdelingen kan vække og vedligeholde computeren
udenfor normal arbejdstid.

Hvert strømspareskema kan tilpasses ned til mindste
detalje, således at det matcher nøjagtigt det forbrugsmønster som repræsenterer den enkelte bruger eller
afdeling.

Uovertruffen fleksibilitet
ClimateSaver lader jer definere en unik strømsparepolitik
for hvert af døgnets 96 kvarterer, syv dage om ugen. På den
måde kan I for eksempel definere en aggressiv strømsparestrategi udenfor normal arbejdstid og en mere afslappet
strategi mens de fleste af jeres brugere er aktive.

Dokumenterede besparelser - faktiske eller virtuelle
Via den webbaserede managementkonsol kan jeres it-personale konstant holde øje med jeres opnåede besparelser,
samt generere enkle eller mere avancerede rapporter over
de strømbesparelser som ClimateSaver har sørget for.
Den helt nye ”Virtual Mode” er et intelligent og nøjagtigt
redskab til at dokumentere jeres præcise besparelsespotentiale. Med Virtual Mode aktiveret udfører ClimateSaver
ingen egentlige strømsparehandlinger. I stedet monitoreres jeres computeres aktuelle oppetid, og dette sammenlignes med den ”virtuelle oppetid”, som ville have været
opnået såfremt ClimateSaver var i aktiv tilstand.
Denne metode giver en præcis, dokumenteret angivelse af
jeres organisations besparelsespotentiale.

Enkel arkitektur
ClimateSaver består blot af en SQL database, en Microsoft
IIS samt en <5MB klientfil.
Jeres it-infrastruktur påvirkes minimalt, og skulle I ønske
det, er ClimateSaver også tilgængelig som en hosted
service fra producenten.

Se mere på

WWW.CLIMATESAVER.EU
eller kontakt os på: info@climatesaver.com

