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GREEN MOMENTUM01
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Árleg bein losun okkar
8,900,000,000 mT CO2

Hver er okkar hlutur í 
þessari tölu?

Heimild: IPCC
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Hvað er verið að 
gera kröfu um?

Umfang 1 – Bein losun af eigin rekstri

▪ Eldsneyti, gas, líffræðileg losun

Umfang 2 – Óbein losun

▪ Rafmagn, húshitun

Umfang 3 – Upstream - downstream

▪ Aðföng og þjónusta til þín og frá þér

Næsta umfang – fyrir landnotkun

▪ Binding með líffræðilegum ferlum
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Stafrænt vistkerfi 
Klappa fyrir 
sjálfbærni 

▪ Klappir byggja upp stafrænt vistkerfi sem tengir 

notendur saman með gagnapípum. 

▪ Með því að tengjast vistkerfinu geta aðilar 

fengið stuðning frá öðrum og veitt stuðning inn í 

vistkerfið. 

▪ Ávinningur af vistkerfinu er:

▪ Samvinna á grundvelli Heimsmarkmiðs 

númer 17 (samvinna um markmiðin)

▪ Sameiginleg sýn á árangur. Árangur hvers 

og eins er mældur, árangur vistkerfisins og 

samanburður við samfélagið í heild.



Sustainability Solutions

Platform

Sustainability Management

Plug-in Extensions

Sustainable Value Chain

Sustainable Shipping 

Sustainable Ports

Stafrænn 
lausnarpallur 
Klappa fyrir 
sjálfbærni

▪ Lausnarpallur Klappa er með flest öll tól og tæki 

til að halda utan um sjálfbærni. Helstu einingar í 

lausnarpallinum eru:

▪ Gagnasöfnun og gagnastýring

▪ Eignastýring og umhverfisálag eigna

▪ Mælaborð og greiningartól

▪ Áhættugreining

▪ Birgjamat

▪ Fjárfesta og lánamat (PCAF)

▪ Skýrslugerða- og UFS uppgjörstól

▪ Viðbótareiningar aðlagaðar að ákveðnum iðnaði

Um Klappir
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Gagnamiðlun er 
þekkingarmiðlun

Fyrirtæki tala saman um umhverfismálin

á gagnagrundvelli

Kostirnir eru ótalmargir

1. Rekjanleiki

2. Gegnsæi

3. Heilleiki

4. Nákvæmni

5. Samræmi

6. Sjálfvirkni



Útgerðir 
kaupskipa

Sjávarútvegur

Flug og 
ferðaþjónusta

Smávöruverslun

Úrgangur

Framleiðsla

Fjármálageirinn Byggingariðnaður

Fasteignafélög Hafnir Sveitarfélög ,borgir
og ríkið

Landbúnaður

Um Klappir

Staðlaður lausnarpallur 
fyrir allar atvinnugreinar

Lausnarpallur Klappa er staðlaður 
og er nýttur af flestum 
atvinnugreinum.

Sumar atvinnugreinar þurfa 
viðbótareiningar (plug-in-extensions) 
sem eru ætlaðar til að leysa skilgreind 
verkefni. 

Ávinningur er:

• Allir vinna að sjálfbærni með 

nákvæmlega sama hætti

• Allir umreiknistuðlar, greiningar og 

framsetning uppgjöra eru eins hjá 

öllum

• Öll uppgjör eru samanburðarhæf



LogCentral

▪ Rafrænar skipadagbækur 

▪ Uppfylla kröfur MARPOL, MRV, DCS

▪ Gríðarlega mikilvæg umhverfisgögn 

liggja þarna sem loks nýtast

▪ Rafvæðing skilar gögnunum til þeirra 

sem þurfa og vilja

og fleiri...



PortMaster

▪ Hugbúnaður fyrir hafnir og hafnatengda 

starfsemi

▪ Uppfylla kröfur MARPOL, EU, rgl. 

1200/2014

▪ Rafrænir móttökuseðlar á úrgangi

▪ Sjálfvirkur gagnastraumur úr SafeSeaNet

▪ Sjálfvirk tenging við LogCentral



Ármúla 4-6
108 Reykjavík, Ísland 

Phone: + 354 519 3800  
www.klappir.com

http://www.klappir.com/

