Contoh aplikasi

Klien & Rekan

Fleksibel dan individu

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Perusahaan
■■ Memamerkan keberlanjutan perusahaan Anda
dan komitmen Anda untuk memperbarui
sumber energi

■■ Tunjukkan kustomer dan pegawai Anda bahwa
Anda memimpin dengan contoh

TEMUKAN ENERGI ANDA

■■
■■
Porsche AG
■■
BOSCH
■■
TAG Heuer
■■
Pelabuhan Hamburg ■■
IKEA UK

Grup Kingspan

Volkswagen Group

Saint-Gobain
Dewan Boston Borough
Universitas Bath
Kampus Telford
Forum Ekonomi Dunia Davos

SOLARFOX® menampilkan energi visual di seluruh dunia.

■■ Berikan konten individu Anda, seperti video,
berita atau promosikan produk Anda

Komunitas & dewan lokal
■■ Menunjukkan keberlanjutan daerah
■■ Memberikan berita individu dan pesan pada
warga dan pengunjung

■■ Memotong biaya melalui sensitisasi energi

Sekolah & universitas
■■ Buat murid-murid Anda tetap terupdate
walaupun ada rencana substitusi, acara dan
perubahan ruangan

■■ Pengaruhi konsumsi energi mereka dengan
memberikan saran penting

Masyarakat & asosiasi
■■ Informasikan anggota Anda tentang acara
akan datang

■■ Pindahkan konten individual Anda
■■ Pameran presentasi proyek yang sedang

Untuk informasi lebih lanjut mohon kunjungi www.solar-fox.com
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Visualisasi komitmen Anda
pada energi solar.

BEST OF

Tel. +49 6058 - 91 638 - 10
Fax +49 6058 - 91 638 - 29
Email: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

DISTRIBUTOR LOKAL

berjalan dan investasi

Pemasok energi
■■ Informasikan kustomer dan pegawai Anda
tentang generasi energi berkelanjutan

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

■■ Beriklan pada tingkat listrik hijau
2016
BEST OF

Dibuat untuk menemukan energi Anda.
Visualisasi komitmen Anda. Jadilah wakil. Majukan perilaku
berkelanjutan.

Enam alasan meyakinkan

Mengapa energi harus divisualisasikan?
Apakah Anda memimpin dengan contoh dan telah memainkan

Tampilkan beberapa sistem

peran dalam pasar energi berubah?

Anda memproduksi energi yang dapat diperbarui dan bersih?
Anda melakukan kontribusi penting untuk mencegah perubahan
iklim? Jika iya, mengapa tidak mempresentasikan komitmen
Anda pada sumber daya energi yang dapat diperbarui? Tampilan
Solarfox® memungkinkan Anda untuk menampilkan data live
penghematan energi Anda - menarik secara visual, digabungkan
dengan informasi individu Anda.
Kotak info
Atur parameter sistem yang
ditampilkan di kotak informasi

Headline dan teks
Atur headline dan teks individual

pewarnaan
individual
skema
Ubah dan
sesuaikan
warna slide
Anda
kapanpun
diinginkan

Konten
individual
Slide suplemen
dengan pesan
dan informasi
individual

Logo dan motif
Posisikan logo dan
motif Anda sendiri, yang
ditampilkan di tiap slide

Sumber data
Perluas sumber data Anda
kapanpun untuk memvisualisasi
contohnya lebih banyak sistem PV

Latar belakang
Unggah gambar Anda sendiri.
Contohnya gambar tanaman atau
foto bangunan

Semua yang Anda butuhkan adalah koneksi internet

KEBERLANJUTAN
Berpikir ke depan. Bertanggung jawablah.

Solarfox menampilkan tenaga solar visualisasi

Tampilan Solarfox® dapat menghadirkan data hasil dari photovoltaic
berbeda dan sistem generasi, tidak peduli lokasinya. Memungkinkan
halnya untuk mengumulasi data hasil atau menghadirkan data individual pada tiap sistem.

Tampilan Solarfox menghadirkan data performa sistem photovoltaic
dalam cara yang unik dan menarik. Fungsi dan data output sistem
tenaga solar dijelaskan oleh Solarfox dalam ilustrasi dan menjadi
pengalaman spesial bagi penontonnya.

Papan buletin inovatif untuk pemberitahuan digital

Kompatibel dengan hampir setiap sistem monitor: contoh SolarLog, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, dll.

Desain online yang menarik

Sistem ini sesuai untuk pemberitahuan digital. Integrasikan teks,
gambar, file Office atau situs web Anda sendiri. Semua informasi dapat dimainkan berulang.

Platform manajemen online kami menawarkan Anda akses ke
semua konten tampilan - kapanpun. Gunakan browser web pilihan
Anda untuk mengubah atau menambahkan konten.

Tampilkan sistem berbeda
Sebagai tambahan untuk mengonsolidasi data penghasilan dari
sistem dan merk sistem monitor berbeda, tampilan Solarfox® juga
dapat mempresentasikan data tentang bentuk lain energi, seperti
tenaga angin, biomass dan CHP.

Hemat energi dan tingkatkan kesadaran
Solarfox® meningkatkan kesadaran akan energi yang dapat diperbarui dan membantu Anda menghemat energi. Anda memiliki pilihan untuk mempresentasikan data konsumsi energi dan sistem
penyimpanan pula.

Jadilah duta untuk proteksi iklim
Photovoltaic
sistem

Pembalik

Logger data /
Cloud internet
sistem pemonitoran

Tampilan Solarfox®

Tunjukkan komitmen Anda pada keberlanjutan dan proteksi iklim. Visualisasi. Optimalkan. Lanjutkan.

