
Beräkna dina kunders framtida elförbrukning

- med Zynergy Forecast

Prognosverktyget Zynergy Forecast från EG hjälper dig att få en 
uppskattning för hur mycket el ditt elhandelsbolag behöver köpa in. 
Zynergy Forecast har tagits fram för att du ska kunna värdera hur 
mycket el dina kunder kan komma att förbruka. Det gör att du kan 
besparas från höga omkostnader. 

Zynergy Forecast – ett efterfrågat verktyg
Elhandelsbolagen köper in den mängd el som man uppskattar att 
kunderna förbrukar under året. 

Vid inköp av för hög mängd el när perioden närmar sig sitt slut, måste 
den säljas av till ett lägre pris än den kostnad elhandelsbolaget köpt 
elen för. Vid inköp av för låg mängd el, måste den då köpas in till ett 
högre pris. 

Det har därför funnits en önskan om ett verktyg som fiktivt kan mäta 
hur mycket el som elhandelsbolagens kunder förväntas förbruka under 
kommande period. 

Varför Zynergy Forecast?
Zynergy Forecast visar prognoser för hur förbrukningen av el hos 
elhandelsbolagens kunder kan se ut i förväg. 

Med Zynergy Forecast kan du som användare bygga prognoser för 
volymer, kostnader och inkomst. Det gör att oförutsedda köp eller 
försäljning av el kan förhindras - vilket i sin tur också gör att ditt bolag 
besparas från oväntade kostnader. 

ZYNERGY
FORECAST

© 2019 EG A / S.
Trademarks and registered trademarks of third parties in this document are the property of their 
respective owners.

Zynergy Forecast i korthet

Med Zynergy Forecast kan du:

• Beräkna dina kunders kommande
elförbrukning.

• Bygga prognoser för volym, 
kostnader och inkomst.

• Få en uppskattning för hur mycket el 
ditt bolag behöver köpa in.

• Besparas från oväntade utgifter.



Med Zynergy Forecast kan du:

• Schemalägga processer för att få 
ständigt aktuella prognoser.

• Välja i vilka intervall som prognosen 
ska uppdateras.

• Definiera egna anläggningar och 
produkter för att göra en beräkning 
på de delar du vill ha prognos.

• Göra liknande prognoser som vid en 
fakturaberäkning, men med 
framtida, estimerade volymer och 
priser.

Hur fungerar Zynergy Forecast?

Schemaläggning 
Genom att schemalägga en process i Zynergy Forecast får du som 
användare kontinuerligt uppdaterade prognoser. Prognosberäkningarna 
uppdateras beroende på hur du väljer att schemalägga dem. 

Du väljer också själv vilka intervall som önskas för att få en ständigt 
aktuell prognos, samt hur lång tid framåt prognosen ska beräknas.

Samma beräkningsätt som vid faktura
Zynergy Forecast fungerar på samma sätt som vid en fakturaberäkning, 
men med framtida volymer och priser som systemet estimerat. 

I prognosen visas en rad per kalendermånad och produktdel. Med 
Zynergy Forecast kan du bygga prognoser för volymer, kostnader och 
inkomst. 

Egna urval av anläggningar och produkter 
Du kan definiera egna urval av anläggningar och produkter. Det gör att 
prognosen endast körs på de delar som du vill ska visas. 

Det körs en prognos åt gången och historik sparas om det blir ändringar i 
prognosen. 
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EG är ett skandinaviskt programvaruföretag med fler än 1 000 medarbetare. Företagets arbete 
utgår från 15 kunskapscenter i Skandinavien och Polen. Vi utvecklar, levererar och servar vår 
egen programvara till fler än 9 500 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Läs mer på 
eg.se. 
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