
JuiceNet Enterprise
KOMMERSIELL LADING

Kraftig og fleksibel smartgrid-lading 
av det elektriske kjøretøyet
JuiceNet Enterprise forsyner alle kommersielle JuiceBox-ladestasjoner, og tilbyr deg den økonomiske 
sparingen og fleksibiliteten du trenger for å kunne effektivt styre EV-ladeoperasjonene dine. Det er 
den perfekte løsningen for boligblokker, kontorer, kjøpesentre, universiteter, arrangementlokaler, 
garasjer og mer.

Enten systemet ditt nettopp er nyoppstartet eller du allerede forsyner en hel flåte av kjøretøy, er 
JuiceNet Enterprise utformet for hjelpe deg å:

   Redusere energikostnadene ved å kontrollere ladetider og administrere etterspørselkostnader            
       Generere ny inntekt fra ladestasjonene dine
       Overvåke og kontroller systemet ditt med et kraftig instrumentbord på nett       
       Tilby godkjente sjåfører en enkel måte å lade på

Hvorfor velge JuiceNet Enterprise ?

Angi ladetider og
tillat lading for godkjente brukere

TILGANG TIL 
KONTROLLSTASJONEN

Utvid ladeoperasjonene
dine uten dyre

oppgraderinger av infrastruktur

BALANSER EV-
BELASTNINGEN DIN

Set en generell begrensning
på strømforbruk og

administrer etterspørsel for lading

KUTT NED LADEUTGIFTER

Samle inn betalinger gjennom
mobilapper eller opprett

fakturaer fra rapporter

GENERER INNTEKT

Et kraftig instrumentbord og robust
rapportering lar deg overvåker

lade- og sjåføraktivitet

 SE SYSTEMHELSE

Enkel app som lar sjåfører
kontrollere og overvåke

ladingen deres

GJØR LADING ENKELT



Administratorfunksjoner

    Tilordne enheter og innstillinger til steder og underordnede stederStyring av
ladestasjon

       Angi driftstimer for ladestasjoner       
      Angi separate tilgjengelighetsplaner for ukedager og helger

Kontroller ladetid

   Begrens maksimal strømbelastning for hvert sted

           Overvåk gjeldende belastning

           Gjennomgå maksimal belastning per sted og per dag         

        Daglig og månedlige rapporter for brukere, ladestasjoner, steder og selskap
      Gjennomgå aktive ladeøkter
      Opprett historikkrapporter for økter per stasjon og bruker      
      Gjennomgå forbruk for hvert sted i sanntid
      Eksporter rapporter i PDF, XLSX og CSV
 

Rapporter

 Angi priser etter kWh, økt, timer eller en kombinasjon av disse
 Betalingsinnsamling på app
 Generer bruksrapporter og eksporter data for fakturering

Prissetting og
betalinger

          Gjennomgå tilstanden for ladestasjonen: status,
          temperatur, spenning, kW, strømstyrke          
          Se logg og hendelser for hver ladestasjon     

Feilsøkingsverktøy

Videreforhandlere kan styre stasjoner på vegne av kundene deres

Merkeinstrumentbord med ønsket firmalogo og e-post

Opprett en unik firma-URL (f.eks.

https://company.juice.net) for hver sluttbruker

Automatisert
balansering
av belastning

Instrumentbord og
whitelabeling for
videreforhandlere

Instrumentbordtilgang
for
administrator

             Gi brukere tilgang til bestemte steder og enheter          
                     Kontroll av tilgangsnivå for administrator

Sjåførfunksjoner

Tilgangsnivå
for lader

    Gi godkjente brukere tilgang til ladestasjonen og administrer tilgangen 
      på stedsnivå       

 Start lading gjennom mobilappen
 Se igjennom gjeldende øktstatus
 Se igjennom historikk og øktkostnader
 Start- og stoppvarsler for lading
 Appen er tilgjengelig for iOS og Android
 


