EMISSIONS

Varför är det viktigt att
arbeta med hållbarhet?
För att allt annat är dumt.

Nyttja dina resurser
och pengar bättre

Det säger sig självt, sänker du energiförbrukningen, minskar

Attraktiv arbetsgivare
och leverantör

Genom att arbeta hållbart behåller du dessutom din
attraktionskraft hos både kund och medarbetare. Dessutom är
det allt fler kunder som kräver att företaget har ett hållbart
förhållningssätt.

Var smart. Att inte
jobba hållbart kan bli
dyrt.

Vi har en koldioxidbubbla vilket innebär att om vi ska klara
klimatmålen om 1,5-2 grader så kan vi bara bränna 20 % av
återstående, bekräftade, fossila reserver. Resterande måste
bevaras intakt.

spillet, förpackningsmaterialet, bränslebehovet, minskar
transporterna etc. så spar du både pengar och miljö.

Följ dina utsläpp i realtid

Analysera, agera & rapportera
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•

Få full koll på dina utsläpp i realtid
Kan importera sändningar som hanterats
externt
Beräkna enstaka upplägg i bulk
Se vad alternativa transportsätt hade
inneburit
Se vad det kostar att kompensera

•
•
•

Följa upp alla dina emissions på
aggregerad nivå eller i detalj per sändning
Följ din utveckling och se effekterna av
dina actions
Exportera detaljerad data för varje
sändning för vidare analys
Exportera värden direkt in i din
hållbarhetsrapport

Främsta funktioner
i globl emissions

Beräkna i realtid

Alla bränslen

På hög eller låg nivå

Växthusgaser beräknade på
sändningsnivå i ett format,
enligt en modell oberoende
av transportör.

Full support för alla
transportsätt och bränsletyper,
såväl nya fossilfria som
traditionella.

Med alla detaljer tillgängliga
kan du analysera helheten
eller djupdyka i specifik
sändning eller flöde.

Komplexa upplägg

Alla växthusgaser

Rapporter enligt krav

Gör komplexa beräkningar
för sändningar med flera olika
ben. För en flygsändning är ju
inte bara ett flyg.

Få emissionsberäkningar för
alla CO2e för totalen, men
även uppdelat för alla
enskilda växthusgaser.

Rapporter du kan plocka ut är
i enlighet med GRI 305 och
EN 16258 vilket gör det väldigt
enkelt att rapportera.

globl emission beräknar
växthusgaser med hjälp av
Proxio och deras emissions
engine.

Börja mäta dina emissions idag,
så du kan påverka dem imorgon.
Läs mer på vchain.se

Rapporten är framtagen i
enlighet med GRI Sustainability
Reporting Standard som är den
första och mest vedertagna
standarden för hållbarhetsredovisning.

