
Fakta
• Kan hentes til Apple iPhones eller telefoner der understøtter Android
• Det er gratis for beboerne at hente appen fra App Store eller Google Play
• Opdateres med tidspunkt for sidste synkronisering
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Brunata App

Forbrugsoverblik

Brunatas smartphone app giver beboerne i ejen dom
men et hurtigt overblik over deres eget forbrug. Data 
fra målerne præsenteres i letlæselige og overskuelige 
grafer, hvor de kan vises på månedsbasis eller ugebasis. 
I graferne vises desuden forbruget for nuværende 
periode og forbruget for ugen eller måneden året 
forinden  det giver nemlig et solidt grundlag at 
sammenligne forbruget på.

Notifikationer

Brugeren har desuden mulighed for at oprette 
notifikationer, der fungerer som alarmer ved forhøjet 
forbrug. Disse notifikationer kan opsættes efter eget 
ønske, og giver en meddelelse f.eks. i forbindelse 
med stigning i forbruget sammenlignet med tidligere 
perioder, hvor sammenligningsgrundlaget kan 
være faste værdier såsom antal m3 eller kWh, eller 
som procentværdier, hvor man kan vælge at få en 
meddelelse ved forbrug af fx. 30% eller 130% af 
forbruget sammenlignet med tidligere forbrug. 

Da forbrugsdata opdateres dagligt, får beboerne adgang 
til data, der er helt aktuelle. dermed bliver beboerne 
mere opmærksomme på deres forbrug. Dette er bevist 
at kunne reducere vand og varmeforbruget med op til 
25 %. 

Sparetips

Ved oprettelse af notifikationer vil beboeren modtage 
meddelelser når de selvvalgte grænser er nået. Ved at 
klikke på disse kan brugeren også tilgå sparetips, hvor 
man kan læse gode råd til hvordan man kan spare på 
forbruget og opnå et bedre indeklima. 

En samlet online løsning

Brunata App er en del af Brunatas online løsning til 
beboere. Det betyder, at du ved køb af appen ikke 
kun giver beboeren adgang til egne data gennem  en 
smartphone, men også mulighed for at få visualiseret 
forbruget og se forbrugsregninger online via PC og 
tablet. Adgang til data fra tablet eller PC foregår ved 
brug af Brunata WebMon. 

For at give beboerne adgang til Brunatas online løsning, 
skal ejendommen være tilmeldt Brunata WebMon for 
administrator. Dette giver administrator mulighed for 
at monitorere og visualisere forbrugsdata på måler, 
lejligheds og ejendomsniveau, samt at opdatere 
beboeroplysninger online. 

• Giv beboerne overblik over deres eget forbrug helt ned til den enkelte måler.
• Lad beboerne stå for monitoreringen af deres forbrug, bl.a. ved information om 

stigende forbrug gennem selvvalgte notifikationsgrænser. 
• Få vist forbruget på måneds eller ugebasis.
• Bidrag til en grønnere verden gennem besparelser på forbruget.



Eksempler på visninger i Brunata App

Forside

Denne forside bliver vist når appen 
åbnes. Det er kun nødvendigt at logge ind 
første gang, da adgangsinformationerne 
vil blive husket automatisk  det gør det 
lettere for beboerne at komme ind på 
appen til dagligt brug. 

Forbrugsoverblik ikon

Ved at klikke på det gule ikon nederst i 
højre hjørne i menuen forbrugsoverblik, 
kan beboerne se hvornår appens data 
senest er opdateret, tilgå sparetips eller 
tilgå notifikationer. Ved at klikke på det 
gule ikon igen lukkes menuen. 

Forbrugsoverblik

Når beboerne er logget ind, vil de se en 
oversigt over deres forskellige typer af 
forbrug, samt forbruget i indeværende 
måned. Desuden kan beboerne med 
pilene nemt tilgå tidligere måneders 
forbrug. 

Tilpas forbrugssammenlignen

Ved at klikke på indstillingerikonet 
øverst i venstre hjørne i menuen 
forbrugssammenligning, kan beboerne 
tilpasse visningen. Her kan vælges om 
man ønsker måneds eller ugevisning, 
samt kan fravælges eventuelle målere der 
ikke måtte være relevante for visningen. 

Forbrugssammenligning

Når beboerne klikker sig ind på en 
bestemt forbrugstype, vil de få vist 
forbruget i indeværende måned eller 
uge, samt se en grafisk sammenligning 
af periodens forbrug med forbruget i 
samme periode året før. Ved at klikke 
på værdien kan beboeren tilmed se hvor 
meget den enkelte måler har forbrugt af 
det samlede antal. 

Notifikationer

I menuen notifikationer kan beboeren 
se de forudindstillede notifikationer, der 
advarer ved overstigning af forbruget 
via meddelelser på telefonskærmen 
(pushbeskeder). De forudindstillede 
notifikationer kan aktiveres/deaktiveres 
ved at klikke på on/off knappen. 

Oprettelse af notifikationer

Ved at klikke på plus ikonet øverst i højre 
hjørne i menuen notifikationer, kan 
beboeren oprette egne notifikationer. Her 
kan vælges forbrugstype, periode (uge 
eller måned), om man ønsker at sætte en 
grænse i en fast værdi eller procentvis, 
hvad tallet skal være, og endelig om 
perioden skal sammenlignes med forrige 
periode eller samme periode sidste år. 

Meddelelser

Hvis forbruget overstiges i forhold til de 
selvvalgte notifikationer, vil beboerne 
modtage en notifikation, såfremt dette 
er slået til i telefonens indstillinger. 
Dermed kan beboerne trygt regne med 
at blive informeret om et eventuelt 
uhensigtsmæssigt forbrug. Dette kan give 
besparelser på både lejlighedsniveau og 
på ejendomsniveau.  

Sparetips

Fra hovedmenuen kan tilgås sparetips, 
hvor beboerne kan læse gode råd til at 
spare på hhv. vand, varme og el, samt 
hvordan der skabes et bedre indeklima. 
Sparetips kan også tilgås ved at klikke på 
meddelelserne. 


