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“

Vil I gøre den daglige drift
mere simpel og samtidig

FEJLEN KAN OPDAGES,
FØR EN BEBOER NÅR AT
KLAGE OVER MANGLENDE

VARME ELLER EN VASKEMASKINE

MINDSKE FORENINGENS
ENERGIFORBRUG?

UDE AF FUNKTION.

”

Digitaliseringen har for alvor gjort sit indtog i Danmark.
For boligforeninger har de digitale løsninger en lang række fordele
– både for drift og sikkerhed, men også i et bæredygtigt perspektiv.

Af Tina Bech-Mikkelsen
Marketing & Kommunikation
D ansk Kabel TV
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at integrere løsninger, der op-

En samlet løsning gør det sim -

samler data og giver et hurtigt

pelt at overvåge den daglige
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Læs mere på www.dansk

• Høj datasikkerhed.

digitalisering en væsentlig rolle.

styr, der bruger strøm, minimeres.

kabeltv.dk/forening
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ET HYPERCONNECT-NETVÆRK BETYDER FOR JER:
• N emt og overskueligt overblik over alle jeres services.
• O ptimering af jeres
energiforbrug.
sikker løsning.
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