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1. Presentatie van het ASSIST Project
1.1 ASSIST overzicht en introductie
ASSIST is een 36-maanden Europees 'marktactiverings- en beleidsoriëntatie'-project om
brandstofarmoede aan te pakken en kwetsbare consumenten te ondersteunen. Het doel is de
consumenten actief te betrekken bij de energiemarkt, hun gedrag in relatie tot energieverbruik
positief te veranderen en het ontwerp van beleid op alle niveaus te beïnvloeden om problemen
rond brandstofarmoede aan te pakken.
Op basis van de conclusies van het Energy Citizens Forum en de Europese Werkgroep Kwetsbare
Consumenten wil het project activiteiten combineren die zowel het energievlak als het sociaal vlak
raken, aangezien brandstofarmoede niet alleen een energieprobleem is en niet los van het grotere
armoedeprobleem kan worden aangepakt. Meer specifiek zijn de strategische doelstellingen van
ASSIST om:
Energiearmoede tegen te gaan;
De belangrijkste barrières die de kwetsbare consument in de energiemarkt tegenkomt te verkleinen
Kwetsbare consumenten te ondersteunen om efficiënter om te springen met hun huishoudelijke
energieconsumptie (elektriciteit en gas)

Om deze doelen te bereiken voorziet het project diverse gecorreleerde onderzoeks, netwerk- en
veldacties, in overeenstemming met de relevante nationale en Europese scenario's. ASSIST is
daarbij van plan om een netwerk van innovatieve professionele figuren te creëren die kwetsbare
consumenten ondersteunen bij hun huishoudelijk energieverbruik: "Home Energy Advisors
(HEA's)".
Deze deliverable is onderdeel van Werkpakket 4: Energy Advisor Network en presenteert het werk
en de activiteiten die zijn verricht om het ICT-platform voor het netwerk te creëren.

1.2 Document overzicht
werkpakketten

en

relatie

met

andere

Dit document bevat de individuele deliverable D4.2, die nauw verbonden is met de vorige
deliverable D4.1-netwerkrichtlijn, de volgende D4.3 ICT-handleiding en ook D4.4 HEAnetwerkbewakingsmechanisme voor opgeslagen energie en verhoogd comfortniveau. Om de
mogelijkheid te bieden hun inhoud te linken is het echter ook mogelijk om de gedachtegang in een
consistente stroom te volgen in een speciaal document dat alle vier de deliverables in één bevat.
Dit document wordt afzonderlijk geüpload.
Het werkpakket staat ook in nauw verband met het werk in de meeste andere WP's. WP4 is in dit
opzicht zowel een monitoringsysteem als een platform dat wordt voorgesteld om de activiteiten
van de HEA's en het gevestigde netwerk te ondersteunen, ook nadat het ASSIST-project is
beëindigd.
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2. Definiëren van de kenmerken van de ICT-tool
voor het netwerk
2.1 Beoordeling van de bestaande instrumenten van
adviseurs die al in projectlanden werken
Om een dynamische omgeving te creëren tussen de HEA's wordt een netwerk tussen hen opgezet
– met het idee dat, hoewel alle HEA's hetzelfde werkingsdoel hebben (kwetsbare
consumenten/brandstofarmen ondersteunen) ze mogelijk werken in verschillende contexten (zoals
helpdesk voor energieconsumenten, sociale afdeling van gemeenten, financiële helpdesks om
consumenten te helpen bij belastingbetalingen en relatieve belastingverminderingen, enz.) - zoals
beschreven in het D3.1 HEA-kwalificatieschema. Toch leek het noodzakelijk om een omgeving te
creëren waarin ze konden samenwerken en ideeën en kennis uitwisselen. In dit opzicht was het
belangrijk om een netwerkproces te implementeren om de uitwisseling van hun verschillende werk(en persoonlijke) ervaringen met kwetsbare consumenten te bevorderen. De partners in alle
landen werden daarom gevraagd informatie te verstrekken over instrumenten die de reeds
bestaande adviseurs in verschillende landen gebruiken. De vragenlijst wordt hieronder getoond.
Antwoorden op de vragenlijst werden geanalyseerd om een overzicht te krijgen van de
verschillende manieren van werken in de verschillende landen en van welke hulpmiddelen werden
gebruikt.
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Picture 1 Questionnaire of existing tools used

Manieren/tools om te
Interageren met energieconsumenten: Telefoon, E-mail, Post of fax, Face to face bij
huisbezoeken, Event/Informatiestanden, websites, Online tools/portal om in te loggen, MS Excel,
MS Access, Oracle databases en CRM-systemen
Rapporteren: Kamp C en voorzien Microsoft word template
Zoeken naar informatie/prijzen te vergelijken: Prijsvergelijkingswebsites en webportaal met
informatie rond speciale bonuscriteria per regio
Activiteitsmonitoring: Automatische tracking van webactiviteit en Eclipse
Netwerken: Sociale media (bv. facebook) en webpagina’s

Specialisten waar ze mee samenwerken
Overheden/ambtenaren zoals National Regulatory Authority
Sociale actoren zoals
gezondheidsgroepen

familiehulp,

psychologen,

leerkrachten,

carrièreadviseurs

en

Energiesectoractoren zoals andere energiegerelateerde organisaties
Andere functionaliteiten die belangrijk zijn voor ICT tools:
Tools ondersteund voor tablet
Automatisch rapporten genereren
Klantendata automatisch importeren/opslaan in een database
Informatie bevatten over subsidies per land/region (of zelfs beter, automatisch tonen welke
subsidies gelden voor elke consument gebaseerd op de opgeslagen data)
Prioritaire consumenten aanduiden
Geïntegreerde agenda om afspraken te beheren

Deze eerste analyse onderstreepte het feit dat er momenteel nog geen duidelijke tool of
methodologie is die kan worden gebruikt als startpunt voor een gemeenschappelijk
samenwerkingsplatform. Ook de werkstijlen en rapportering waren erg verschillend van land tot
land en veel landen beschikten niet over een vastgestelde hoeveelheid rapportagetools om hun
resultaten te analyseren. Daarom werd besloten dat het ICT-hulpmiddel een eenvoudig te
gebruiken hulpmiddel zouden moeten zijn voor alle HEA's die hun werk bovendien zouden kunnen
ondersteunen. Het idee was in dit opzicht dus niet om bestaande instrumenten te vervangen, maar
om extra waarde te bieden voor de HEA's, vooral met betrekking tot kennisuitwisseling en
netwerkactiviteiten.
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2.2 Functionele vereisten voor het platform
De veronderstelde basisvereisten waren kennisuitwisseling zowel tussen de adviseurs als tussen de
adviseurs en de kwetsbare consumenten en netwerken met nationale en internationale partners.
Ook blijvend leren werd belangrijk geacht voor de adviseurs, dus het ICT-platform zou dit moeten
faciliteren.
Om een omgeving te creëren die de adviseurs zou helpen werken en extra waarde zou bieden aan
bestaande hulpmiddelen, werden de functionaliteitseisen besproken in een workshop met de
projectpartners tijdens de tweede projectvergadering. Verschillende functionaliteiten werden
overwogen en besproken. De volgende functionaliteiten werden overwogen:
Het platform moet gebruikers toelaten in- en uit te loggen
Het platform moet mensen (die werken rond energiearmoede) toelaten profielen te creëren
Het platform moet mensen toelaten met andere gebruikers te connecteren
Het platform moet het mogelijk maken paswoorden te veranderen
De gebruikersprofielen kunnen de volgende informatie bevatten: naam, bedrijf/organisatie,
specialiteit, land, emailadres, bijkomende contactgegevens (optioneel)
De gebruikersprofielen kunnen een profielfoto per gebruiker bevatten.
Het platform moet het uploaden van verschillende types bestanden ondersteunen: Documenten:
.pdf; video’s: .avi, .mp4; afbeeldingen: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Korte vragenlijsten moeten online
beantwoord kunnen worden.
Het platform zou bronnen van externe websites moeten kunnen ondersteunen: youtube video’s
tonen, hyperlinks etc.
Het platform moet een geïntegreerd mailsysteem bevatten.
Dat mailsysteem moet toelaten documenten of bestanden onmiddellijk via het platform door te
sturen
Het platform kan een geïntegreerd belsysteem bevatten.
Het platform moet een monitoringsysteem hebben met de mogelijkheid om automatisch
gebruikersacties te verzamelen: logins, paginaweergaves, geopende bestanden, videoweergaven,
bestanden die via het mailsysteem worden verzonden, verzonden berichten, antwoorden op
ondersteuningsverzoeken, telefoonoproepen door gebruikers
Het platform moet manuele toevoegingen aan het monitoringsysteem mogelijk maken (om
activiteiten toe te voegen die buiten het platform worden uitgevoerd): telefoontjes van gebruikers,
huisbezoeken, helpdeskactiviteit, e-mails verzonden met externe mailingtools
Het platform moet beschikken over geïntegreerde analyses om automatisch statistieken over
gemonitorde activiteit te berekenen (op dezelfde manier als google analytics)
De gebruiker moet toestemming krijgen om klantgegevens handmatig op te slaan door een
(gebruikersvriendelijk) formulier in te vullen, waaronder (meer informatie over de verzamelde
gegevens volgt nog): Persoonlijke gegevens: volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail;
Demografische gegevens: leeftijd, grootte van het huishouden, aantal personen in het huishouden,
jaarlijks huishoudinkomen; Energiegerelateerde gegevens: Gemiddeld jaarlijks verbruiksniveau,
Huidige leverancier, Huidig elektriciteitscontract, Gebruik van elektriciteit voor verwarming
De gebruiker die de gegevens van een klant heeft opgeslagen moet de informatie kunnen bewerken.
Het platform moet informatie bevatten over de criteria voor sociale bonussen/tarieven per land/regio
Het platform moet automatisch laten zien welke sociale bonussen/tarieven gelden voor een klant op
basis van de opgeslagen informatie (meer informatie nodig over de criteria)
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Het platform moet prioritaire klanten tonen gebaseerd op specifieke criteria (criteria nader te
bepalen)
Het platform moet verbonden zijn met een database (waar gemonitorde of handmatig toegevoegde
informatie zal worden opgeslagen)
Het platform moet automatisch rapporten genereren met alle door de gebruiker geselecteerde
statistieken.
De automatisch gegenereerde rapporten moeten bewerkbaar zijn (dat wil zeggen voor
tekstaanvullingen, opmerkingen, enz.)
Het platform moet een gebruikersinterface bieden in alle talen van de landen die deelnemen aan
het project: Engels, Fins, Spaans, Pools, Italiaans, Nederlands (Vlaams)
De beheerder kan meldingen ontvangen wanneer nieuw materiaal in een bepaalde taal/pagina
wordt geüpload.
Het platform moet materiaal in verschillende talen (documenten, video's) ondersteunen en
organiseren
Het platform kan privé-groepsdiscussies mogelijk maken.
Het platform kan een discussieforum bevatten.
Het platform zou een geïntegreerde kalender moeten hebben voor het beheren van persoonlijke
taken/afspraken
Het platform moet koppelingen bevatten tussen de bestanden en mensen gespecialiseerd in elk
onderwerp. (inclusief het meest gespecialiseerde consortiumlid voor elk onderwerp)
Het platform kan de gebruiker toestaan te selecteren welke functies ze op hun hoofdscherm willen
toevoegen (afhankelijk van de behoeften/interesses van elke gebruiker/bedrijf/land).
Het platform moet een openbaar toegankelijke webpagina bevatten met basisinformatie die nuttig is
voor brandstof-arme mensen, afhankelijk van hun land: contactgegevens van mensen die hen
kunnen helpen (mogelijk geanonimiseerd, alleen e-mail), ondersteuningsprogramma's, tips voor
lagere elektriciteitsfacturen, informatief materiaal
Het platform moet een (gebruikersvriendelijk) zoek-navigatiesysteem hebben dat ondersteuning
biedt voor: het zoeken op basis van sleutelwoorden en taal, sorteren van bestanden op basis van
alfabetische volgorde of volgorde van upload
Het platform moet desktop-, tablet- en mobielvriendelijk zijn.
De volgende functionaliteiten moeten beschikbaar zijn in de tablet-app: invullen van het formulier
met klantinformatie, informatie over sociale bonussen/tarieven
Het platform moet geanonimiseerde gegevens van brandstofarme klanten beschikbaar hebben voor
alle specialisten van hetzelfde land

Er werd echter geconcludeerd dat de functionaliteiten niet voor elke partner even belangrijk zijn.
Nadat de functionele vereisten in de workshop werden opgelijst, werd een vervolgvragenlijst naar
elke partner gestuurd om het belang van elke functie in kaart te brengen. De selectie van de ICTtool was gebaseerd op het belang dat werd toegekend aan de functies zoals weergegeven in
onderstaande tabel 1.
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3. Selectie van de ICT tool
Om te voldoen aan de basisvereisten van kennisuitwisseling, zowel tussen de adviseurs, van de
adviseurs tot de kwetsbare klanten, als met netwerkpartners nationaal en internationaal, had een
eerder tijdens het voorstelstadium gesuggereerd instrument kunnen worden overwogen. Tijdens
de discussies werd echter de noodzaak aan een omgeving waarin de adviseurs kunnen werken
en extra waarde kunnen bieden benadrukt en bovendien werden bestaande gebruikte
hulpmiddelen zoals tools voor blijvend leren of Google- en Linkedin-groepen te eenvoudig geacht.
Voor de eis van blijvend leren werden drie ICT-platformen geschikt geacht: Sakai, Moodle en Ilias.
Nadat de functionele vereisten in de workshop waren vermeld werd een vervolgvragenlijst naar
elke partner gestuurd om het belang van elke functie in kaart te brengen. Op basis van het resultaat
werd het gemiddelde belang berekend. Vervolgens werden de functionaliteiten van elke
platformoptie en hoe ze aan de vermelde vereisten voldoen in beschouwing genomen. De
vereisten, hun belang en de functionaliteiten van elk platform zijn hieronder te vinden:
Tabel 1 Functionele vereisten van het platform en hun belang
#

3

Functionele vereisten voor het platform
Het platform moet gebruikers toelaten in- en
uit te loggen.
Het platform moet mensen (die werken rond
energiearmoede) toelaten profielen te
creëren
Het platform moet mensen toelaten met
anderen te connecteren

4

Het platform moet het mogelijk maken
paswoorden te veranderen

1
2

5

6
7

De gebruikersprofielen moeten de volgende
informatie bevatten
Naam
Bedrijf/Organisatie
Specialiteit
Land
Emailadres
Bijkomende contactgegevens (optioneel)
De gebruikersprofielen kunnen per gebruiker
een profielfoto bevatten.
Het platform moet het uploaden van
verschillende types bestanden ondersteunen
Documenten: .pdf
Video’s: .avi, .mp4
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Afbeeldingen: .jpg, jpeg, .gif, .png
Korte vragenlijsten die online beantwoord
kunnen worden
Het platform zou bronnen van externe
websites moeten kunnen ondersteunen

Sakai

Moodle

ILIAS

X

X

X

X

X

X

X

X (Facebook plugin)

NA

X

X

X

X

X (administratoren
kunnen de velden
die nodig zijn om
een profiel aan te
maken toevoegen
en bewerken)
X

X

Importance

10
10
9
10

10
9
10
9
10
5

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X (onduidelijkheid
over de
ondersteunde types)

X (onduidelijkheid
over de
ondersteunde types)

X

X (onduidelijkheid
over de
ondersteunde types)

x (onduidelijkheid
over de
ondersteunde types)

x
(onduidelijkhei
d over de
ondersteunde
types)

X

X

X

5

9
5

5
5

9

9

10

11
12

Youtube videos tonen
Links toevoegen
Het platform moet een geïntegreerd
mailsysteem bevatten
Het mailsysteem moet toelaten om
documenten of bestanden direct via het
platform te versturen.
Het platform moet een geïntegreerd
belsysteem bevatten
Het platform moet een monitoringsysteem
hebben met de mogelijkheid om automatisch
gebruikersacties te verzamelen
Logins
Paginaweergaves
Geopende bestanden
Videoweergaves

X

X

X

X

X

X

X

X (quickmail plug-in)

NA

X (laat het delen van
bestanden toe via
een tool gelijkaardig
aan dropbox)
X (webconferenties
mogelijk via een
Adobe Connect
server)

14

15

16
17

Het platform moet manuele toevoegingen
aan het monitoringsysteem mogelijk maken:
Telefoontjes van gebruikers
Huisbezoeken
Helpdeskactiviteit
Emails verzonden met externe mailtools
Het platform moet beschikken over
geïntegreerde analyses om automatisch
statistieken over gemonitorde activiteit te
berekenen (op dezelfde manier als Google
Analytics)
De gebruiker moet toestemming krijgen om
klantgegevens handmatig op te slaan door
een (gebruikersvriendelijk) formulier in te
vullen, waaronder (meer informatie over de
verzamelde gegevens volgt nog):
Persoonlijke gegevens: Volledige naam,
Adres, Telefoonnummer, Emailadres
Demografische gegevens: Leeftijd, Grootte
van het huishouden, Aantal personen in het
huishouden, Jaarlijks huishoudinkomen
Energiegerelateerde gegevens: Gemiddeld
jaarlijks verbruiksniveau, Huidige leverancier,
Huidig elektriciteitscontract, Gebruik van
elektriciteit voor verwarming
De gebruiker die de gegevens van een klant
heeft opgeslagen moet de informatie kunnen
bewerken.
Het platform moet informatie bevatten over
de criteria voor sociale bonussen/tarieven
per land/regio

5

X

X

X

Verzonden berichten
Antwoorden op vragen naar ondersteuning
Telefoontjes door gebruikers
13

NA

X

X

7

7

X

Bestanden verstuurd via het mailsysteem

4
7

X

10
8
8
8

X
X

X (moodle learning
analytics
of Google Analytics
Plugin for Moodle)
X (moodle learning
analytics
or Google Analytics
Plugin for Moodle)

10

10
7
7

X (via surveys)

X
(rapporten over
gebruikersbezoeken
, tool activiteit en
bronactiviteit)

10
10
10
10
10

X ( Google Analytics
Plugin voor Moodle)

10

9
8

10
10
3

1
0

18
19

20

21
22
23

24
25
26
27
28

29

30

31

Het platform moet automatisch tonen welke
sociale bonussen/tarieven gelden voor een
klant op basis van de opgeslagen informatie
(meer informatie nodig over de criteria)
Het platform moet prioritaire klanten tonen
gebaseerd op specifieke criteria (criteria
nader te bepalen)
Het platform moet verbonden zijn met een
database (waar gemonitorde of handmatig
toegevoegde informatie zal worden
opgeslagen)

Het platform moet automatisch rapporten
genereren met alle door de gebruiker
geselecteerde statistieken.
De automatisch gegenereerde rapporten
moeten bewerkbaar zijn (dat wil zeggen voor
tekstaanvullingen, opmerkingen, enz.)
Het platform moet een gebruikersinterface
bieden in alle talen van de landen die
deelnemen aan het project:
Engels
Fins
Spaans
Pools
Italiaans
Nederlands (Vlaams)
De beheerder kan meldingen ontvangen
wanneer nieuw materiaal in een bepaalde
taal/pagina wordt geüpload.
Het platform moet materiaal in verschillende
talen (documenten, video's) ondersteunen en
organiseren
Het platform kan privé-groepsdiscussies
mogelijk maken.
Het platform kan een discussieforum
bevatten
Het platform zou een geïntegreerde kalender
moeten hebben voor het beheren van
persoonlijke taken/afspraken
Het platform moet koppelingen bevatten
tussen de bestanden en mensen
gespecialiseerd in elk onderwerp. (inclusief
het meest gespecialiseerde consortiumlid
voor elk onderwerp)
Het platform kan de gebruiker toestaan te
selecteren welke functies ze op hun
hoofdscherm willen toevoegen (afhankelijk
van de behoeften/interesses van elke
gebruiker/bedrijf/land).
Het platform moet een openbaar
toegankelijke webpagina bevatten met
basisinformatie die nuttig is voor brandstofarme mensen, afhankelijk van hun land

3
3
X
(https://confluence.s
akaiproject.org/displ
ay/DOC/Sakai+11+d
atabase+support)

X
(aanbevolen:
MySQL/PostgreSQL
also supported:
Oracle/MSSQ/SQLit
e)

X
(met gelimiteerde
opties:
https://longsight.scre
enstepslive.com/s/s
akai_help/m/59830/l/
610451-how-do-icreate-and-run-areport)

X
(Plugin voor
rapporten:
https://moodle.org/pl
ugins/report_custom
sql)

X
(mySQL)

10

8
10

X

X

10
9
9
9
9

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X (Nederlands)

X

X
X
(Nederlands)

9

X

7
X

X

X

7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

9
9
2

5
X

X

4
X

10

1
1

32

33
34

35

Het platform moet een (gebruikersvriendelijk)
zoek-navigatiesysteem hebben dat
ondersteuning biedt voor:
Het zoeken op basis van sleutelwoorden en
taal
Sorteren van bestanden op basis van
alfabetische volgorde van uploaden
Sorteren van bestanden gebaseerd op
datum en tijd van upload
Het platform moet desktop-, tablet- en
mobielvriendelijk zijn.
De volgende functionaliteiten moeten
beschikbaar zijn in de tablet-app
Het invullen van formulieren met
klantgegevens
Informatie over sociale bonussen of tarieven
Het platform moet geanonimiseerde
gegevens van brandstofarme klanten
beschikbaar hebben voor alle specialisten
van hetzelfde land

X

8
6
X
X

X
(mobiele app
beschikbaar)

4
X

10

4
4
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Na overweging werd besloten dat Moodle aan de meeste vereisten voldeed. Moodle werd ook
gekozen als het beste platform om de opleiding van de adviseurs te vergemakkelijken. Om twee
afzonderlijke systemen te vermijden, werd Moodle dus ook geselecteerd als hulpmiddel voor het
netwerk. Voor de functies waar Moodle niet aan tegemoet kon komen werden alternatieve
suggesties overwogen:
Het platform moet een openbaar toegankelijke webpagina bevatten met basisinformatie die nuttig is
voor brandstofarme mensen, afhankelijk van hun land

Voor kwetsbare personen kan een open-access webpagina worden gemaakt om
basisinformatie in de nationale taal te ontvangen en het Moodle-platform kan aan die site
worden gekoppeld. Via het Moodle-platform zouden kwetsbare mensen toegang krijgen tot
meer uitgebreid en gepersonaliseerd advies.
De automatisch gegenereerde rapporten zouden bewerkbaar moeten zijn
toevoegingen, commentaren etc.)

(bv. Voor tekst

De automatisch gegenereerde rapporten met statistieken zijn downloadbaar en kunnen dus
bewerkt worden in bijvoorbeeld Excel.

1
2

4. Moodle omgeving
4.1 De omgeving bouwen
Om een platform te creëren dat de activiteiten van de HEA's en het gevestigde netwerk kon
ondersteunen, ook nadat het ASSIST-project is beëindigd, moest het platform een verscheidenheid
aan functies bevatten die in de bovenstaande secties zijn beschreven.
Het Moodle-platform had veel van de functionaliteiten, maar verschillende functies zoals Facebook
en een Quickmail-plug-in werden ook opgenomen in het netwerk om de bruikbaarheid nog te
verbeteren. De functies kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: interne
netwerkhulpmiddelen om het netwerken tussen de adviseurs te vergemakkelijken, externe
communicatiehulpmiddelen om de communicatie van de adviseurs met de kwetsbare consumenten
te vergemakkelijken, monitoringinstrumenten om de resultaten van acties door de adviseurs om
kwetsbare groepen te helpen te monitoren en hulpmiddelen voor de projectpartners om informatie
te verzamelen over het gebruik van het platform.
De volgende features zijn beschikbaar op het platform:

Interne
netwerkcommunicatietools

Externe
netwerkcommunicatietools

Monitoring
mechanismes

Facebook

Surveys

Email (Quickmail)

Moodle Statistieken

Facebook
Notificaties & berichten
Email
Aankondigingen
Forum
Q&A
Kalender

Na het bouwen van de platformstructuur werd het netwerk gedupliceerd voor elk land en werd de
inhoud aangepast aan de nationale taal om een werkgebied voor de nationale adviseur-netwerken
mogelijk te maken. In eerdere discussies over het internationale netwerk van adviseurs hebben
sommige landen hun bezorgdheid uitgesproken over het feit dat taalvaardigheden van de nationale
adviseurs een probleem kunnen vormen, omdat de werktaal van het Europese netwerk Engels is.
Uiteindelijk werd dit niet beschouwd als een rechtvaardiging voor het niet opbouwen van het
Europese netwerk en werd de toegevoegde waarde voor HEA’s die Engels spreken meegenomen.
Daarom werd een internationale netwerkomgeving gecreëerd complementair aan de nationale
netwerkomgevingen.
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The features and their use will be further elaborated in the following ICT Manual and HEA Network
Monitoring Mechanism for Saved Energy and Increased Comfort Level -reports.
De kenmerken en hun gebruik zullen verder worden uitgewerkt in de volgende ICT-handleiding en
in de rapporten van het HEA-Netwerkmonitoringsysteem voor Bespaarde Energie en Verhoogd
Comfortniveau.

4.2 Gefinaliseerd platform
Het platform is toegankelijk via: https://assist2020.eu/

Afbeelding 3 Toegangspagina

Afbeelding 2 Delen van de netwerkomgeving
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Afbeelding 4 Resources van het platform
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www.assist2gether.eu

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder
subsidieovereenkomst nr. 754051

