
Let og tidsbesparende administration
Det skal være let, overskueligt og tidsbesparende at
administrere ejendommens forbrug. Som kunde hos 
Varmekontrol får du derfor adgang til Varmekontrol 
online, der er en personlig webportal, hvor du kan 
følge og administrere ejendommens forbrug – når det 
passer dig.

Vælg selv hvordan du vil se forbrugsoplysningerne
På Varmekontrol online er det hurtigt og nemt at se 
alle forbrugsoplysninger for dine ejendomme. Du 
vælger selv, hvordan du vil have dem vist – fx for hver 
ejendom, beboer eller måler. Og i webarkivet finder du 
gamle regnskaber, fordelinger, opgørelser og kontrol-
manualer.

Statistikker til bedre energiovervågning
Med Varmekontrol online’s indbyggede statistikmodul 
er det let at se forbrugsstatistikker for valgfrie perio-
der. Det giver bedre energiovervågning og mulighed 
for at reagere på udsving.

Track and trace – følg dine bestillinger online
Med ”track and trace” kan du følge status på bestil-
linger online. Fx hvor langt dine regnskaber er, eller 
hvornår den bestilte servicemontør kommer forbi.

Enkelt og intuitivt
Det er enkelt og intuitivt at navigere på Varmekontrol 
online. Du bestemmer selv hvilke informationer, du 
ønsker vist.
Hverken mere eller mindre.

Funktioner på Varmekontrol online:

•  Indberetning af udgifter og a conto oplysninger 
for ejendomme og beboere

•  Meld flytninger online

•  Bestilling af services – servicemontør, udskiftning 
af målere, flytteaflæsninger mv.

•  Forbrugsoversigter for anlæg eller beboere

•   Dokumentarkiv med tidligere regnskaber, forde-
linger, opgørelser og kontrolmanualer

•  Track and trace – se status på regnskaber og 
bestilte services

•  Opdaterede og relevante kontaktinformationer

Varmekontrol A/S
Hobrovej 317 A
DK-9200 Aalborg SV
www.varmekontrol.dk

Tlf. +45 96 30 24 44 
Fax +45 98 12 61 44
v@rmekontrol.dk

Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen.

Varmekontrol online
webportal til let og tidsbesparende
forbrugsadministration

• Let adgang til alle forbrugsoplysninger

• Tidsbesparende administration, når det passer dig

• Valgfrie visninger for anlæg, beboere og målere

• Statistik til bedre energiovervågning

• Løbende status på bestillinger

• Enkel, intuitiv og brugervenlig navigation

Varmekontrol online
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