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10 gode grunde til at blive SoftControl forhandler

EnergySystem

Et fleksiblet system
Styre og overvåg alle tekniske instal-
lationer
Via app’en CleverHouse på din smartp-
hone, tablet eller via Windows-program

Grøn energikilde for både miljøets og 
økonomiens skyld
Suverænt overblik over produktionen 
af din bæredygtige strøm, og reduce-
rer dine udgifter

Kommunikér data fra CleverHouse 
og SunSystem
Præsentér vigtig information, ka-
lender, Power Point, PDF’er, billeder, 
website, dagens nyheder mm.

Forbind flere installationer sammen 
over stor afstand
Bygning større end 250 kvm eller 
flere bygninger
Styres fra én enkelt online enhed
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Du får adgang til eksper-
ter indenfor energiopti-
mering og solceller som 
hjælper dig at lukke flere 
ordrer.

Du bliver en del af 
SoftControls markeds-
føring.

Du får adgang til teknisk 
support i alle tre faser; 
salg, implementering og 
eftersalg.

Du får adgang til en 
platform som helhjer-
tet satser på IOT og åbne 
data. Du er dermed på for-
kant med ”Big Data”.

Du får mulighed for nye 
kunder vha. SoftControl 
forespørgsler samt fra 
vores kørende sælgere.

Vi har stor erfaring i fi-
nansiering og som for-
handler kan vi hjælpe med 
dette.

Du får adgang til soft-
wareudviklere af app’s og 
websites mm. som kan 
hjælpe dig til førerskab 
hos dine kunder med in-
novative applikationer.

Du får mulighed for at op-
bygge din egen abonne-
ments forretning som lø-
bende giver indtægter. 

Du får adgang til solcelle-
beregner, -overvågning og 
-salg via forhandlerside.

Du får mulighed for at 
blive SoftControl service-
partner.
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SoftControl har arbejdet med energioptime-
ring siden 1997 og har dermed stor eksper-
tise indenfor området. Allerede i 2008, 4 år 
før det stor solcelleboom, solgte vi de første 
solcelleanlæg og har udviklet vores tekniske 
kompetencer lige siden. 

Via vores forhandlerside får du mulighed 
for at blive nævnt. Ligeledes laver vi jævn-
lig opslag på LinkedIn, Facebook og Building 
Supply, hvor vi promoverer forhandlere. Der 
er også mulighed for fælles markedsføring.

Vi ved hvor vigtigt det er at have mulighed for 
en personlig support i alle kontaktpunkterne 
med kunderne. Ved at handle med SoftCon-
trol får I direkte kontakt til virksomheden, 
som udvikler og producerer. Der er ikke ven-
tetid på, at der først skal tages kontakt en 
udenlandsk producent.

Der ligger et meget stort forretningspoten-
tiale i Internet Of Things (IOT) og SoftCon-
trol er first-mover på området og har allere-
de 7 års erfaring. Åbne data og ”Big Data” er 
kun lige startet og vi har kun set toppen af 
isbjerget og kigger ind i et kæmpe potentia-
le. Join Us!

SoftControl er synlig med et professionelt 
website, LinkedIn, Facebook og Building 
Supply. Dette medfører, at der kommer en 
del gode leads, som vi giver videre til den for-
handler hvis profil passer bedst. Vi har også 
kørende sælgere, som finder emner vi tager 
videre til forhandleren.

Vi samarbejder med attraktive finansierings-
selskaber, som kan hjælpe med finansiering 
helt op til 6-7 år. I mange tilfælde vil den op-
nåede energibesparelse være med til at fi-
nansiere anlægget således, at slutkunden får 
en fornuftig tilbagebetalingstid, også uden 
at skulle ligge en stor førstegangsydelse.

Som forhandler møder du mange interessan-
te kunder, som ofte har behov for løsninger, 
der måske ikke er helt standard. SoftControl 
er en agil virksomhed og vil i mange tilfæl-
de kunne være behjælpelig med en løsning i 
samråd med dig.

På de større installationer vil der være en 
årlig udgift til at have data i skyen. Dette 
giver dig som forhandler en uovertruffen mu-
lighed for at lave servicekontrakter med dine 
kunder.

Gennem vores store erfaring med solceller 
har vi udviklet en solcelleberegne, som letter 
dit salg hos kunden og sikrer, at kunden får et 
anlæg som passer til forbruget. Du får også 
mulighed for en solcellemonitoreringspor-
tal, som kan give forretning på solcelleservi-
cekontrakter.

SoftControl går meget op i stor kundetil-
fredshed. Derfor er det vigtigt, at der er ser-
vicepartnere tæt på slutkunden, så et even-
tuelt nedbrud er så kort som muligt. For de 
rette forhandlere vil det være muligt at blive 
certificeret servicepartner.

SERVICEPARTNER
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RTIFICERET



SoftControl udvikler og leverer 
intelligente, tekniske installatio-
ner til både private og erhverv.

Med online styring og overvågning af alt lige fra ener-
gi, el, vand, varme, temperatur, fugt, tyverialarmer, sol-
celler, varmepumper til ventilation kan du spare på for-

bruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.

Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredy-
gtige omstilling ved at støtte op om følgende af FNs 
Verdensmål.
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