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1 Inleiding 
 

Hoe start je van scratch met E-lyse? Dat hebben we samengevat in dit handig Start to-gidsje. 
 
Werkt jouw bestuur nog niet met E-lyse? 
Dan is deze Start to misschien de ideale aanzet daarvoor. ‘Just do it’, zo luidt de slogan van een 
bekend sportmerk. 
 
Heb je vragen over de opstart of ondervind je problemen? Contacteer ons via 
energiemanagement@fluvius.be 
 
Alvast bedankt om met E-lyse aan de slag te gaan. Zo krijgen we samen greep op het 
energieverbruik. 
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2 Aan de slag in 5 stappen 
 
Stap 1 - Kies je energie-expert 
 
Wie is binnen je lokaal bestuur verantwoordelijk voor het gebouwen- en energiebeheer? Dat is de 
aangewezen persoon om de expertrol op te nemen als kerngebruiker van E-lyse. 
Vraag de account aan voor de expert via energiemanagement@fluvius.be 
 
Stap 2 - Kies de andere E-lyse-gebruikers 
 
De expert gaat na wie binnen de organisatie de andere E-lyse-gebruikers kunnen zijn en met welke 
rol. 
 
Welke rollen zijn er en wat is ieders taak?  

• Expert: Specialist met beheerfunctionaliteit  
• Energiecoördinator: Beheer van zowel energie- als gebouwgegevens  
• Gebouwbeheerder: Gericht op ingeven meterstanden  
• Raadpleger: Rol gericht op de beleidsvoerder, enkel leesrechten 

 
De expert kan zelf gebruikers aanmaken zodat die collega’s toegang hebben tot E-lyse. Hiervoor 
moeten die personen wel geregistreerd staan in ons klantencontactsysteem. Dat kan op 
eenvoudige aanvraag via energiemanagement@fluvius.be: meer daarover lees je in de infofiche  
“03 – Gebruikersbeheer”  https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-
tools/handleidingen-energiemanagement 
 
Stap 3 - Introduceer E-lyse bij alle E-lyse-gebruikers 
 
Ontdek de mogelijkheden van E-lyse, eventueel samen met het hele E-lyse-team. We hebben 
daarvoor een handig filmpje. Dat is de integrale opname van het info-Webinar dat we hielden in 
april 2018. 
 
Het filmpje is opgebouwd uit twee luiken van elk zo’n 45 minuten. Na de pauze behandelen we de 
geavanceerde thema’s die zich meer richten tot de expert of kerngebruikers. 
 
Je kunt door scrollen tot aan de vermeldde tijdscode om elk onderwerp afzonderlijk te bekijken:  

• 00:02:26 Ambities E-lyse  
• 00:10:35 Demo basisfunctionaliteiten  
• 01:02:45 Rapporten en geavanceerde functionaliteiten  
• 01:41:16 Variapunten bij opstart E-lyse  
• 01:47:11 Vragen en antwoorden 

 
Het filmpje kan je bekijken via onderstaande link en scrol naar beneden onder Demo en 
toelichting: https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools/handleidingen-
energiemanagement  
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Stap 4 - Aan de slag 
 
Gebruikte jouw bestuur reeds Comeet (de voorganger van E-lyse bij ex-Eandis) of E-sight (de 
voorganger van E-lyse bij ex-Infrax)? 
 
• Alle historische verbruiksgegevens zijn beschikbaar in E-lyse. In principe zijn ook je gebouwen en 

andere patrimonia overgezet naar E-lyse.  
• Ontbreekt er toch nog een meter of wordt er een meter bijgeplaatst? Laat het ons weten via 

energiemanagement@fluvius.be 
• Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld geografisch gelinkte gebouwen (zelfde adres) te clusteren 

tot een site.  
• Meer daarover lees je in de infofiche “E-lyse - Sites beheren” : 

https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools/handleidingen-
energiemanagement 

 
Gebruikte jouw bestuur niet eerder Comeet of E-sight of E-lyse? 
• Neem dan contact met ons op om gebouwen of andere patrimonia toe te voegen aan E-lyse via 

energiemanagement@fluvius.be.  
• Je patrimonium zal volledig indien gewenst geïnventariseerd worden.  
• Hierbij worden een aantal parameters van het patrimonium opgenomen, alsook alle meters in 

kaart gebracht.  
• Je wordt daarvoor gecontacteerd door een, door ons aangesteld, externe partij. 
 
Tip! 
Is energiemanagement nieuw voor jou? Richt je pijlen dan eerst op de gebouwen met het grootste 
verbruik. 
 
Stap 5 - Haal het maximale uit E-lyse 
 
Doe aan actief energiemanagement 
Belangrijk daarbij is dat je regelmatig de meterstanden opneemt. We adviseren om dit minimaal 
maandelijks te doen. We helpen je al een eindje op weg door de elektriciteits- en aardgasmeters 
en -meterstanden automatisch in te lezen in E-lyse. 
 
Analiseer de rapporten 

• Om je te ondersteunen bij het opnemen van de meterstanden hebben we het rapport 
‘Dashboard gebouwbeheerder’ gecreëerd.  

• Hoe je gebouwen scoren ten opzichte van gelijkaardige gebouwen vind je in het rapport 
‘Benchmark’.  

• Een totaalbeeld van al je gebouwen kan je raadplegen in het ‘Dashboard 
energiecoördinator’. 
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Hoe je deze rapporten kan opvragen lees je in de steekkaart “E-lyse – Rapporten”: 
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools/handleidingen-
energiemanagement 
 
Automatiseer 
Wens je het opnemen van de meterstanden te automatiseren? Dan kun je kiezen om dataloggers 
te plaatsen. Deze sturen de gegevens automatisch naar  
E-lyse. Voor de spelregels hieromtrent kan je ons contacteren via 
energiemanagement@fluvius.be. 
 
 
Veel succes! 
 
Heb je vragen over de opstart of ondervind je problemen? 
Contacteer ons via energiemanagement@fluvius.be 
 
 

3 Geheugensteuntjes bij de hand 
 
Voor alle onderwerpen hieronder hebben we een handige infofiche gemaakt, met duidelijke 
screenshots die je stap voor stap door de hele toepassing loodsen.  
 
 Start to E-lyse 
 E-lyse algemeen 
 Gebruikersbeheer 
 Meters beheren en vervangen 
 Verbruiksberekening 
 Sites beheren 
 Alarmen 
 Rapporten - hoe inloggen 
 Rapporten maken 
 Jaarrapporten maken 
 Meterstanden ingeven - stappenplan 
 Maatregelen en actieplannen 
 Bijlagen beheren 

 
Je vindt deze handleidingen terug op onze website:  
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools/handleidingen-
energiemanagement 
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