
Reporty, tabulky a 
analýzy:

Uhlíková stopa

•	 celkové	součty	emisí	
skleníkových	plynů

•	 souhrny	a	grafy	uhlíkové	
stopy

•	 uhlíkové	stopy	dle:	
kategorie	zdroje	a	
podrobnosti,	areálu,	
budovy

•	 roční	souhrny

•	 porovnání	jednotlivých	let

Certifikace & Hodnocení

•	 přehledy	a	hodnocení	
budov

•	 hodnocení	projektové	
dokumentace	a	zápisů

•	 certifikační	standardy,	
úrovně,	úvěrové	
kategorie,	normy…

•	 skóre	dle	hodnocení	
projektu	a	kategorie

•	 certifikace	dle	roku	a	
stavu

•	 hodnocení	doby	
návratnosti	investic	a	
porovnání

a mnoho dalších…

PŘÍNOSY
•	 Modul	poskytuje	informace,	které	
pomáhají	snížit	celkové	emise	
skleníkových	plynů

•	 Nástroj	pro	dodržování	interních	
nebo	externích	požadavků	na	
reporting

Více informací na www.archibus.com

Manažeři	stále	častěji	řeší	úkoly	související	se	sociálním	chováním	firem,	s	nímž	jsou	spojené	
jednak	metody	certifikace	zelených	budov	podle	určitého	certifikačního	 schématu	
(LEED,	BREEAM,	DGNB,	SBTOOLS.CZ,...),	a	také	metody	sledování	a	snižování	uhlíkové	
stopy	a	hodnocení	trvale	udržitelného	rozvoje	pro	řízení	a	sledování	certifikačního	skóre	
jednotlivých	objektů	nebo	celého	portfolia.	Aplikace	ARCHIBUS	Šetrné	budovy	těmto	
manažerům	přináší	vysoce	univerzální	a	robustní	platformu,	která	poskytuje	informace	
pro	snazší	dosažení	stanovených	cílů,	 jako	je	snižování	energetické	náročnosti,	emisí	
skleníkových	plynů	a	řízení	procesu	certifikace	a	recertifikace.	Aplikace	je	průvodcem	
procesů	zaměřených	na	definici	environmentálních	kritérií	a	protokolů,	sběr	dat	o	portfoliu	
objektů	a	 jejich	hodnocení,	což	napomáhá	k	 lepší	 informovanosti	manažerů	a	tím	 i	
nákladově-efektivním	rozhodovacím	procesům	vedoucím	k	dosažení	stanovených	cílů.

•	 Jednodušší	výpočet	a	porovnávání	emisí	
skleníkových	plynů	pro	všechny	budovy	v	
portfoliu	a	sledování	změn	v	čase

•	 Monitoring	pokroku,	hodnocení	
návratnosti	investic	a	stanovení	
osvědčených	postupů	pro	jednodušší	
certifikaci	udržitelnosti	

ARCHIBUS® Řízení rizik a životního prostředí

ŠETRNÉ BUDOVY
Snížení uhlíkové stopy a dosažení 
environmentálních cílů certifikace udržitelnosti     
pro jednotlivé objekty nebo celé portfolio.

Porovnání	emisí	podle	
budovy,	rozsahu	a	roku	v	
jrámci	jednoho	pohledu.	
Kliknutím	do	příslušného
sloupce	přejdete	na	detail	
a	můžete	tak	identifikovat	
klíčové	faktory	a	oblasti	pro	
zlepšení	stávajícího	stavu.



Snadné srovnání emisí skleníkových 
plynů
ARCHIBUS	Šetrné	budovy	překonává	možnosti	 tabulkových	
programů	 a	 pohotově	 poskytuje	 tabulky	 s	 integrovanou	
kalkulačkou	 skleníkových	 plynů	 a	 dává	 k	 dispozici	
škálovatelná	 data	 a	 výpočty.	 Shrnuje	 informace	 ze	 všech	
zdrojů	díky	dynamické	databázi	a	není	jen	plochým	souhrnem	
tabulkového	 procesoru.	 Ve	 výsledku	 jsou	 informace	
organizované,	 bezpečné	 a	 rychle	 dostupné	 pro	 analýzy.

Monitorování pokroku
Centralizované	a	souhrnné	informace	v	kombinaci	s	flexibilním	
vyhodnocováním	a	výkonnými	analytickými	nástroji	umožňují	
uživatelům	aplikace	ARCHIBUS	Šetrné	budovy	identifikovat,	
ověřovat	 a	 propagovat	 osvědčené	 postupy	 vedoucí	 k	
dosažení	environmentálních	cílů.	Po	implementaci	aplikace	
Šetrné	budovy	mohou	uživatelé	vyhodnocovat	a	srovnávat	
budovy	 napříč	 celým	 portfoliem	 a	 stejně	 tak	 vytvářet	 a	
porovnávat	 několik	 scénářů	 pro	 každou	 budovu	 zvlášť.

Snadnější plnění cílů
Ať	už	 jsou	organizace	nuceny	 se	 řídit	 interními	či	 externími	
regulačními	 normami,	 daňovými	 či	 jinými	 finančními	
pobídkami	nebo	touhou	zlepšovat	péči	o	životní	prostředí,	být	
těmi	„zelenými“	se	stává	prioritou.	ARCHIBUS	Šetrné	budovy	
přispívá	k	dosažení	těchto	interních	či	externích	požadavků	na	
reporting,	definovaných	podle	hlavních	norem	nastavených	
organizací	pro	získání	emisních	povolenek,	snížení	uhlíkových	
daní	 a/nebo	 předložení	 obhajitelných	 údajů	 o	 pokroku	
směrem	 k	 plnění	 environmentálních	 cílů	 udržitelnosti.

Snížení celkové uhlíkové stopy
Aplikace	 ARCHIBUS	 Šetrné	 budovy	 umožňuje	 uživatelům	
definovat	 libovolný	 počet	 scénářů	 emisí	 skleníkových	
plynů,	 asociovat	 budovy	 s	 těmito	 scénáři	 a	 konfigurovat	
kombinace	 faktorů	 emisí	 skleníkových	 plynů	 pro	 jeden	
nebo	 více	 let.	 Uživatelé	 pak	 mohou	 prostřednictvím	 řady	
formulářů	 zadávat	 a	 mapovat	 zdroje	 oxidu	 uhličitého,	
jakou	 jsou	 paliva	 a	 spotřeba	 energií	 pro	 teplo	 a	
elektřinu,	 nalétané	 hodiny,	 najeté	 kilometry,	 zakoupená	
elektřina,	 pořízený	 materiál	 a	 recyklovaný	 odpad.

•	 Určení	skutečných	
úspor	energie,	vody	
a	produkce	uhlíku	v	
budovách

•	 Rychlé	srovnání	doby	
návratnosti	kapitálových	
investic	k	dosažení	cílů	
udržitelnosti

•	 Doplnění	modulu	dalšími	
doplňkovými	řešeními,	
jako	je	např.	Autodesk	
Green	Building	Studio

•	 Financování,	
odůvodnění	a	správa	
počátečních	investic	do	
nových	zelených	budov	
nebo	renovací	pomocí	
aplikací	ARCHIBUS	
Finanční	plánování	a	
rozpočtování	a	Řízení	
projektů

•	 Zjednodušení	a	
automatizace	ukládání	
a	získávání	poznámek	a	
dokumentů,	týkajících	se	
projektu	udržitelnosti

•	 Procesně	orientované	
a	formulářem	řízené	
postupy	s	podrobnými	
návody

•	 Generování	aktuálních	
dat,	souhrnných	analýz,	
tabulek	a	grafů	pro	
syntézu	a	porovnávání	
informací

•	 Dostupné	nástroje	pro	
vzájemné	porovnávání	
portfolia	budov	v	
průběhu	let

•	 Podpora	skutečných	
nebo	teoretických	
scénářů	obsahujících	
různá	množství	spotřeby	
nebo	verze	emisních	
faktorů

•	 Monitorování	výkonnosti	
budovy	a	souvisejících	
operací	podle	
stanovených	norem

•	 Využití	aplikace	může	
vést	k	nižším	provozním	
nákladům	zdůrazněním	
snížení	spotřeby	elektřiny,	
paliva	a	dalších	
proměnných,	které	
přispívají	k	uhlíkové	stopě

•	 Modul	pomáhá	zajistit,	
aby	provozní	manažeři	
a	uživatelé	budov	
odpovídali	za	své	chování	
a/nebo	postupy,	které	
přispívají	k	celkové	
uhlíkové	stopě

•	 Podpora	strategického	
rozhodování	o	
případných	změnách	
politiky	a	souvisejících	
kapitálových	investic

•	 Možnost	sledování	
výkonnosti	budovy	v	
čase	s	cílem	posoudit	
dopady	budoucích	
renovací	nebo	investic	
a	ověřit,	že	certifikace	a	
hodnocení	energetické	
náročnosti	se	v	čase	
nemění,	či	se	zlepšují

•	 Souhrnné	údaje	o	
každoročních	emisích	
skleníkových	plynů	
podle	interních	a/nebo	
vládních	regulatorních	
požadavků

•	 Podpora	více	systémů	
certifikace	včetně	
LEED,	BREEAM	a	dalších	
a/nebo	samostatně	
definovaných	kritérií

•	 Udržování	skóre	
definováním	hodnocení	
projektu	a	hodnocení	
budovy,	podlaží	nebo	
místnosti	podle	zvoleného	
systému	hodnocení

•	 Dostupnost	množství	
běžných	převodů	
jednotek	a	podpora	
metrik	definovaných	
uživatelem	tak,	aby	
vyhovovaly	široké	škále	
možností	měření,	vstupů	i	
výstupů

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ


