


Medline este o companie de top din domeniul Facility
Management, cu o experiență de peste 25 de ani pe
piața din România și un portofoliu care integrează atât
serviciile soft și hard cât și pe cele care au la bază un
know-how ridicat precum cel de monitorizare energetică.

Pentru noi, Facility Management înseamnă permanentă
îmbunătăţire a facilităților, a proceselor și a confortului
uman din spațiile deservite.

Rubin Informatikai Zrt este o companie cu o experiență de
peste 28 de ani pe piața din Ungaria, specializată în
dezvoltarea de software și fabricarea de produse
hardware.

Profilul principal are la bază managementul infrastructurii,
clădirilor, sistemele de monitorizare energetică de la
distanță și software personalizat.

Parteneriatul dintre Medline Com și Rubin Informatikai Zrt., s-a format din dorința de a oferi firmelor care 
activează pe piața din România sisteme performante de monitorizare și eficientizare energetică.

Parteneriatul are la baza crearea unei relații stabile și puternice între două companii cu business core 
complementar, dar ambele cu puternice implicații în gestionarea și exploatarea eficientă a sistemelor de 

utilități.



Ce putem măsura?

BASIC

Energia electrică:
Putere activă, 

reactivă

BASIC

Apa

BASIC

Gazul
Temperatura
(-40˚ la 80˚ C)

BASIC



Etapele realizării

Identificarea 
punctelor de măsură 

și tipul acestora

Proiectarea în comun 
a punctelor de 

măsurare

Instalarea sistemului 
hard & soft

Colectarea și 
gestionarea datelor

1 2 3 4

Evaluare Consultanță Suport Analiză



Accesibil de pe 
orice dispozitiv

Platformă Web

Sistem complex și integrat

Rulează de pe 
orice sistem de 

operare

Comunicare 
SMART prin 

internet/ GPRS

Securitate la 
stocarea 
datelor

Urmărire în 
timp real



Avantajele monitorizării energetice

Determinarea costurilor 
specifice ale energiei

Reducerea consumului de 
energie

Analize specifice în cazul 
unor investiții importante

Identificarea anomaliilor de 
rețea și de consum

Explorarea și optimizarea 
utilizării capacității alocate

Măsurarea în timp real a 
consumului

Sprijin pentru deciziile de 
investiții

Determinarea 
costurilor specifice

Luarea deciziilor pe baza 
unor date reale



Beneficiile aduse:

Rapoarte 
personalizate 

Analize suprapuse pe 
perioade și 
parametrii

Nu exista limită de 
memorie

Vizualizarea datelor 
se poate face în timp 

real

Accesarea de la 
distanță fără limitare 

regională

Accesare 
parametrii specifici 
Alerte predefinite
Presetare praguri 

valori

Date exacte cu 
privire la 

consumurile 
energetice 



Este recomandat pentru:

Potențialul de 
economisire a energiei

Verificarea consumul de 
energie 

Obținerea de date în 
mod eficient și rapid

Responsabil operațional Responsabil energetic Responsabil financiar

Refacturarea către 
chiriași ale costurilor de 

utilități

Property Manager



Rapoartele pot fi transpuse în grafice cu posibilitatea de a suprapune diferite perioade de timp cu diverse valori 
măsurate astfel încât să avem o imagine a ceea ce s-a întâmplat în intervalul definit.

Rapoarte și potențial grafic



Instituții

publice

Monitorizare 
energetică 

pentru:

Clădiri de birouri

Centre logistice, 
depozite

Domeniul 

industrial

Spitale, 

centre medicale

Centre educaționale, 
culturale

Centre comerciale

Retail



Linii de business

Curățenie 
profesională

Mai multe detalii:

Mentenanță 
tehnică

Mai multe detalii:

Servicii de 
peisagistică

Mai multe detalii:

http://medline.com.ro/servicii-profesionale-de-curatenie.html
http://medline.com.ro/mentenanta-tehnica-a-cladirilor.html
http://medline.com.ro/mentenanta-tehnica-a-cladirilor.html
http://medline.com.ro/spatii-verzi.html


Valori

Corectitudine
Grijă și respect pentru 

ceilalți
Grijă față de mediu

Curaj
Inteligență,creativitate

Muncă
Răbdare
Bucurie

Mediu stabil și 
predictibil care să

ne permită un 
progres confortabil 
în anii următori și 
care să genereze 

un nivel de 
bunăstare 

materială și 
emoțională atât la 
nivelul firmei cât și 

la nivelul 
membrilor echipei.

Viziune

Clienților noștri le 
suntem parteneri 

seriosi, de încredere 
și le livrăm servicii 

complete de Facility 
Management. Noi

credem în 
parteneriate pe 
termen lung și 

suntem permanent 
atenți la satisfacția 

clienților noștri.

Misiune



Garanția calității

EN ISO 9001: 2015 ISO: 14001: 2015 OHSAS: 18001: 2007



BASIC

0364.140.255

office@medline.com.ro

www.medline.com.ro

https://www.facebook.com/Medline-Property-Multiservices-176506032409466/
https://www.linkedin.com/company/medlinefacilitymanagement
http://www.medline.com.ro/
http://www.medline.com.ro/
mailto:office@medline.com.ro?subject=Cerere oferta
http://www.medline.com.ro/
http://www.medline.com.ro/

