
Solar Boulevard™ zon PV monitoring

1

PV monitoring en customercare diensten

Solar BoulevardTM 2017



Introductie SolarCare

• SolarCare is een leverancier van “white label” online PV monitoring/klantenbeheer
systemen en overzichtsportalen voor zon PV leveranciers, installateurs, groothandel,
woningcorporaties, investeerders en dienstenaanbieders

• Vanaf 2010 operationeel in België en Nederland

• Dagelijkse ontvangst en analyse van meer dan
375.000 metingen afkomstig van meer dan 6000 zon-PV
installaties van meer dan 100 verschillende leveranciers.

• Door SolarCare gemonitord PV vermogen > 50 MWp

• Installaties in capaciteit variërend van 600Wp ~ 2 MWp

• Toepasbaar op alle type zon-PV installaties, dus omvormer
systeem-capaciteit en leverancier onafhankelijk.
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Klanten doelgroepen

Zon PV monitoring en beheer oplossingen voor:
• Particuliere woningen
• Scholen
• (Agrarische) bedrijven
• Gemeenten
• Collectieven
• Woningcorporaties
• Postcoderoos projecten
• SDE projecten
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Wat biedt Solar Boulevard™

Een uniek PV monitoring dienstverlening platform met bijbehorende overzichtsportalen.

Geschikt voor monitoring en beheer van PV installaties van particuliere- en huurwoningen, scholen,
(agrarische) bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, postcoderoos- en SDE projecten. Toepasbaar
op alle type PV installaties, dus omvormer en systeem-capaciteit onafhankelijk.

Intelligente prestatiemeting via dagelijkse weging en vergelijking van individuele PV systemen per
postcode gebied met de totale installed base van SolarCare (meer dan 6000 installaties).

Continue bewaking van de opbrengsten en performance van PV installaties op basis
van dagelijkse vergelijking met prestaties van vele Zon-PV systemen in dezelfde regio

Uitgebreid beheerders dashboard met klantenoverzicht, prestaties, opbrengsten,
storingen inclusief contact- en prestatie historie vanaf opstart

Automatische meldingen van storingen en ondermaats presterende installaties

Voor woningcorporaties, scholen en gemeenten zijn speciale maatwerk
portalen met bijbehorende 1e lijns beheer dashboarden beschikbaar

5

PV monitoring en customercare diensten

Solar Boulevard 2017



De unieke eigenschappen van Solar Boulevard™

• 24/7 monitoring door leverancier aangemelde PV installaties tegen een zeer interessante
prijs.

• Solar Boulevard™ wordt door u exclusief aan uw klanten aangeboden onder uw eigen
merknaam en kleurstelling, gekoppeld aan uw bedrijfswebsite.

• Intelligente prestatiemeting via dagelijkse weging en vergelijking van individuele PV
systemen in hetzelfde postcodegebied met de totale installed base van SolarCare (meer dan
6000 installaties in Benelux!).

• Als leverancier/dienstenaanbieder heeft u uitgebreide overzichten over de dagelijkse
prestaties van alle installaties over de gehele levensduur van de installatie en u kunt hiermee
uw klanten een (betaalde) toegevoegde waarde dienstverlening bieden

• Om uw klanten goed te beheren heeft u als leverancier per klant
een installatie overzicht inclusief contacthistorie en een e-mail
contact mogelijkheid.

• Toepasbaar op alle type PV installaties, dus omvormer en systeem-
grootte onafhankelijk.

• Gebruikersvriendelijke web-based userinterface die de
door Solar Boulevard™ verzamelde en verwerkte informatie
op een voor iedere medewerker begrijpelijke wijze presenteert.

• 2e en 3e lijns support via SolarCare
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ISPISP

1: GSM responder
2: (RF)LAN responder

SolarCare
2e/3e lijns monitoring
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Responders
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Diverse responders beschikbaar voor alle type installaties en geschikt voor alle
merken omvormers en kWh (BPM) meters

RF-LAN responder set
GSM puls (4x) responder

LAN puls (4x) responder
RF-LAN + P1 slimme meter interface Solar BoulevardTM 2017

AC kWh meetunit RF LAN responder



Leverancierportaal voor uw klanten
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• Dit leverancier portaal, speciaal voor uw klanten, de
eigenaar van de PV installatie, is beschikbaar onder uw
merknaam en gekoppeld aan uw bedrijfswebsite.

• Uw klanten kunnen online via hun PC, smartphone of tablet en
een eigen login-wachtwoord combinatie de prestaties van hun eigen PV
installatie bekijken. I.g.v. slimme meter compleet energieoverzicht + kosten.

• Voor bezoekers en klanten een uitgebreid overzicht
met referenties en uitleg over de dienstverlening
inclusief veel gestelde vragen en gebruikersvoorwaarden.

• Contactmogelijkheid om via een email zich aan te melden
of vragen aan de leverancier te stellen of contact
te zoeken.

Solar BoulevardTM 2017
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(Eind)klantpagina Solar Boulevard™

Lokaal weerbericht +
Weersvoorspelling

Statusmelding werking
PV installatie

Gerealiseerde opbrengst-
factor per maand + eind
verwachting op jaarbasis

Installatie eigenschappen

Dag- , maand- en
jaaroverzicht opgewekte
zonne-energie

Opgewekte zonne-energie
en CO2 besparing + social
media Google Maps vergelijking

naburige installaties

Foto PV installatie
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• Via de draadloze P1 slimme meter interface de
complete energiehuishouding en kosten-
overzicht (incl. gas verbruik) van een particuliere-
of huurwoning on line in beeld.

• Draadloze P1 interface module leest de slimme
meter uit en werkt samen met (bestaande) RF-
LAN responder set van de zon PV installatie.

• Niet geschikt voor gebruik i.c.m. GSM/LAN responders met
pulsingangen.

Slimme meter uitlezing woningen via Solar Boulevard™

Solar Boulevard 2017



Monitoring SDE(+) projecten

PV monitoring en customercare diensten

• Voor SDE(+) projecten is zijn er verschillende technische
oplossingen om via Solar Boulevard de dagelijkse prestaties van
de zon-PV installatie te bewaken a.d.h.v. opbrengstregistraties via
de bruto productie meter.

• SolarCare kan i.s.m. een gecertificeerd meetbedrijf en de
PV-installateur de plaatsing van een (verplichte) bruto-
productiemeter verzorgen en zorgen dat de opbrengsten
van de installatie worden weergeven via een Solar Boulevard
online pagina (zie pag. 10) en/of speciale overzichtsportalen.

• De dagelijkse (1e en 2e lijns) monitoring en opvolging van de
installaties is veelal uitbesteed aan de PV leverancier of externe
dienstenaanbieder. Naar behoefte verzorgt SolarCare deze rol.
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Overzicht portaal voor woning corporaties, gemeenten
en scholen
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• Dit portaal is speciaal bedoeld voor woningcorporaties, gemeenten
en scholen, die meerdere individuele zon PV installaties op
diverse locaties operationeel in een groep hebben aan-
gesloten en collectief worden beheerd.

• Het portaal is volledig in de kleurstelling en logo van de corporatie
of groep en is via een widget of hyperlink gekoppeld aan de
website van de betreffende organisatie.

• Op het portal wordt een volledig overzicht gegeven van de totale
hoeveelheid opgewekte gewekte zonne-energie en CO2 uitstoot besparing.
Daarnaast is de opbrengst per locatie zichtbaar alsmede de opgewekte energie in
de afgelopen 2 weken.

• Het dagelijkse (1e en 2e lijns) beheer van de installaties is veelal
uitbesteed aan de PV leverancier en SolarCare.
Het 1e lijns beheer/overzicht kan indien gewenst direct worden
gekoppeld aan dit portaal zodat u als beheerder het volledige
overzicht houdt over de prestaties en opbrengsten van de
onderliggende installaties. Solar BoulevardTM 2017 13
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Lokaal weerbericht +
Weersvoorspelling

Totale opgewekte zonne-
energie en CO2
uitstootbesparing

Totaal geïnstalleerd
vermogen alle installaties
binnen corporatie of
groep

Locatie overzicht
alle operationele
installaties binnen
corporatie of groep

Totaal opgewekte
zonne-energie afgelopen
2 weken

Automatische Google
Maps pop-up met
gegevens per installatie
wisselend om de 15
seconden

Doelstellingen/bood-
schap organisatie

Toegang dashboard 1e

lijns beheer
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Solar Boulevard™ varianten

Solar Boulevard™ Basic
• Deze instap variant is bedoeld voor organisaties die voorlopig niet meer dan 25

installaties op het platform willen aansluiten en geen specifieke
maatwerkbehoeften hebben zoals eigen dienstnaam, gebruikersvoorwaarden,
optionele XML-koppelingen etc.

• 2 traps beheer: SolarCare (2e/3elijns) – leverancier/installateur (1e) – Eindklant
Optioneel: 1e lijns beheer via SolarCare.

Solar Boulevard™ Business
• Deze variant is bedoeld voor grotere organisaties die grotere aantallen

installaties op het platform willen aansluiten en/of specifieke
maatwerkbehoeften hebben zoals bijv. eigen kleurstelling, eigen dienstnaam,
speciale lay-out klantpagina, specifieke aanvullende gebruikersvoorwaarden en
veelgestelde vragen en XML-koppelingen.

• 2 traps beheer: SolarCare (2e/3elijns) – leverancier/installateur (1e) - Eindklant

Solar Boulevard™ Partner
• Dit is de speciale variant bedoeld voor de groothandel of overkoepelende

organisaties waarmee de Solar BoulevardTM dienstverlening via een partner
programma aan installateurs of subgroepen (collectieven, woning corporaties)
kan worden aangeboden, die dit dan vervolgens weer onder hun eigen label aan
hun klanten of eindgebruikers kunnen aanbieden.

• 3 traps beheer: SolarCare (3elijns) - leverancier (1e/2e) – groepbeheer (1e) -
Eindklant
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Leverancier admin tool
dashboard

klantenoverzicht
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Solar BoulevardTM 2015

Leverancier admin tool
Issue overzicht
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Leverancier admin tool
Jaar/maand overzicht

alle klanten
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