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Bæredygtighedsdokumentation i en helt ny liga

Biofuel Express Insight er den første kundeportal 
i Norden, udviklet til at dokumentere CO2-redukti-
onen for biobrændstoffer. Med de øgede krav om-
kring dokumentation af virksomheders CO2-aftryk, 
giver det rigtig god mening at kunne være på for-
kant og få fuld transparens omkring transporten, 
så alle stakeholders kan få indblik i virksomhedens 
resultater, fremskridt og ambitioner.

Biofuel Express Insight kan i særdeleshed: 
• Give et overblik over det fulde brændstoffor-

brug
• Følge den samlede CO2-reduktion opgjort på 

overskueligvis 

ISCC-certificerede produkter og proces

Biofuel Express’ produkter er af højeste kvalitet 
og er med til at fortrænge CO2 i atmosfæren. For  
netop at sikre gennemsigtighed omkring brænd-
stofprodukternes proces og CO2-reduktion er  
produkterne ISCC-certificerede. 
ISCC-certificeringen er et af verdens ledende  
certificeringssystemer, der forsøger at skabe  
transparens omkring bæredygtige løsninger, så  
råvarerne kan spores gennem hele leverance- 
kæden. Det er dertil din garanti for at produkterne 
ikke bidrager til at udrydde skovområder eller  
biodiversiteten. 

      Med Biofuel Express Insight-portalen har Biofuel Express sat barren højt, og jeg ville ønske, 
at andre leverandører også ville være i stand til at bidrage med så høj kvalitet af data. Portalen er  
blevet et essentielt værktøj for vores team, og det er i høj grad brugt på tværs af forskellige  
funktioner og geografiske områder – fra indkøb, til business controllers, fuel managers og  

selvfølgelig miljøafdelingen,” 

- Biofuel Express kunde

”

• Give indsigt i råvarerne og deres oprindelse 
• Hente valide bæredygtighedsrapporter nemt 

og enkelt

https://youtu.be/hg7-5yUOe5k
https://youtu.be/hg7-5yUOe5k


For os har det handlet om at  
imødekomme vores kunders behov 

for at kunne dokumentere deres frem-
skridt inden for klimaområdet, samtidig 

med de føler sig i trygge hænder. Her har 
nøgleordene i særdeleshed været transparens 
og tryghed. Det er vigtigt, at vores kunder får 
valideret og gennemarbejdetdata, der er til at 

stole på, og som kan fungere som pejle- 
mærker for virksomhedens interne  

arbejde med miljø og klima,” 

-Mads Tarpgaard, COO/CFO

Download bæredygtighedsrapporter  
– nemt og enkelt

Det er nemt at downloade virksomhedens  
bæredygtighedscertifikater, der er professionelt 
opstillet, og som kan bruges både internt såvel 
som eksternt. Her i vil det fremgå hvilke produkter, 
der er kørt på, og hvor råvarerne er fremstillet.  
Volumenerne og CO2-reduktionen i procent vil også 
være angivet i rapporten. 

Dertil er der også indrettet et overskueligt dash- 
board i portalen, der giver et hurtigt overblik over 
det samlede brændstofforbrug, CO2eq emissioner 
reduceret sammenlignet med almindelig diesel 
både angivet i tons, procent, privatbiler og personer. 
Portalen giver indblik i de eksakte råvarer, og hvilke 
lande de kommer fra. Det er også muligt at få  
indsigt i tankninger helt ned på chauffør og  
depot-niveau.

Fokus på tryghed

Biofuel Express Insight er udviklet i sam-
arbejde med førende specialister inden for 
teknologiske software-løsninger. Portalen 
er udviklet i samarbejde med Fremsyn, et 
nationalt konsulentbureau, der specialiserer 
sig i grønne konverteringsmuligheder 
og Kapacity, som blandt andet er en af  
Microsofts førende data- og analyse- 
partnere. Samarbejdspartnerne har især 
været essentielle i forhold til elementer 
som sikkerhed, datakvalitet og bane- 
brydende teknologi.

Har din virksomhed også ambitioner om at 
tage ansvar og forpligte sig til at gøre en 
reel forskel for klimaet?

www.biofuel-express.com/insight

Tilpasset netop din virksomhed og jeres løsning(er)

Uanset hvilken af vores ydelser, du får adgang til, er Biofuel Express Insight-portalen skræddersyet netop til 
jeres løsning. Det gælder uanset, om I har behov for: 

Bulk Biofuel Express 2 Card Biofuel Express Card Bulk + 
Biofuel Express Card

”

http://www.biofuel-express.com/da/insight
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