
122 kW AC
charging station

Hantera laddstationer 
med EVBox

EVBox
laddhantering
Framtidens transport är elektrisk.
EVBox hjälper dig och din verksamhet för denna övergång.
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Drive electric,  
charge everywhere.
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UTMÄRKT FÖR

Detalj-
handel

Logistik 
och 

transport

Arbetsplatser Publik 
parkering

BilflottorHotell
och 

restaurang

Enkel, intelligent och insiktsfull. Vår EVBox mjukvara 
för laddhantering tillåter dig att spåra, hantera samt 
optimera elbilsladdning, vart du än är.

Möt EVBox
laddhantering

Smidig fakturering
Automatisera fakturering och 
kontering av laddavgifter och 
genomförda laddtransaktioner. 
Du kan generera intäkter 
genom att ange en avgift för 
de som laddar sin elbil med din 
laddstation.

Enkel och smart 
hantering
Hantera flera laddstationer, 
transaktioner och användare 
med en effektiv och 
användarvänlig plattform.

Insikter om din 
verksamhetsutveckling
Få information i realtid 
om laddtransaktioner och 
användning. Lägg till ett 
obegränsat antal användare, 
stationer och laddkort för att 
hantera elbilsladdning.

Lägenheter och 
villor



Med EVBox, kan du se dina laddstationers status 
och användning, automatisera fjärruppdatering 

av dina laddstationers mjukvara och få tillgång till 

support dygnet runt.

EVBox ser till att varje bil laddas optimalt varje 

gång genom att låta dig ansluta upp till 20 

laddstationer via en hub-satellit konfigurering. 

Denna konfigurering hjälper dig att hantera 

flera laddpunkter per plats, minska dina 

anslutningsavgifter och distribuera den tillgängliga 

effektkapaciteten.

EVBox ger dig även alternativet att ställa in 

laddprofiler genom att justera din laddstations 

maximala laddeffekt enligt tillgänglig ström på din 

plats. Du kan även ställa in ett laddschema som kan 

variera under en dag eller vecka.

Låt EVBox konfigurera dina laddstationer att fungera 

med autostart, så slipper du starta den med ett 

laddkort eller app. 

4 Enkel och smart
hantering

Hur hanterar EVBox 
laddstationer?

SMART CHARGING
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Ställ in en laddavgift per kWh som dina användare 

betalar för och ta emot intäkter månadsvis till ditt 

konto med en automatisk faktureringsprocess.

Du kan välja mellan ett antal inställningar för att styra 

tillgång till din(a) laddstation(er) och offentliggöra 
dem på en publik laddkarta. Detta möjliggör att 

elbilsförare kan hitta din laddstation via en app.

EVBox samlar även in data om laddtransaktioner för 

att hjälpa dig reglera och återbetala laddkostnader. 

Du kan välja att automatisera denna process med vår 

tjänst för automatisk kontering.

Smidig fakturering
och återbetalning

Hur hjälper EVBox
dig att reglera 
kostnader och 
generera intäkter?

En anställd och sin arbetsgivare kommer överens om en taxa 
per kWh som återbetalas till den anställda.

Den anställda laddar sin elbil hemma och EVBox samlar 
information om laddsessioner från laddstationen.

Varje månad får den anställda en kreditfaktura och betalning 
enligt taxan som parterna har kommit överens om, samt den 

verkliga förbrukningen.

Den anställda får en faktura för utgifterna som betalas tillbaka.

SNABB OCH ENKEL 
AUTOMATISERAD 

KONTERING



6 Insikter i din
affärstillväxt

EVBox ger användare tillgång enligt dina behov 

och deras ansvarsnivå. Du kan lägga till ett 

obegränsat antal användare till ditt konto.

EVBox ger dig även information i realtid om 

laddsessioner och laddvanor (tex. antal kWh som 

har laddats) per användare, station, plats och tid. 

Du har även tillgång till aktiva laddsessioner och 

du kan exportera detaljerade rapporter i PDF- 

eller CSV-format.

Hur skalar EVBox upp 
din verksamhet?

LADDA NER 
INFORMATION OM 
LADDSESSIONER



7Pålitlig körning
med EVBox

STATIONSÄGARE

Förare laddar 
och betalar 
laddavgiften

ELBILSFÖRARE

EVBOX LADDHANTERING

Ställ in laddavgift 
(en gång)

Ta emot intäkter
(sker varje månad)

Hur fungerar EVBox 
för elbilsförare?

Förare kan starta och stoppa laddning med 

mobilappen Hey EVBox (tillgänglig för iOS och 

Android) och på datorn med hey.evbox.com.

Förare kan se laddstationens status.

Förare kan se användarhistorik och laddavgifter 
som de har betalat.

Förare kan återbetalas automatiskt för 

laddsessioner (i samråd med deras arbetsgivare).

Förare kan använda “Hey for Drivers”-appen 

för att påbörja laddning med sitt bankkort för 

laddstationer som hanteras av EVBox mjukvara.
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PLATSBESÖK

Vid godkännande, kommer en tekniker för ett platsbesök. Detta görs för att 

fastställa nödvändig effektkapacitet, en slutlig installationsplan samt pris. 

BERÄTTA FÖR OSS VAD DU FÖREDRAR

Ange dina preferenser i onlineförmuläret evbox.com/sv-se/offert. 
Det är gratis och tar mindre än två minuter!

Vi ringer dig för att diskutera dina önskemål och ger dig en kostnadsfri offert.

FÅ DIN GRATIS OFFERT

INSTALLATION & AKTIVERING

Våra certifierade installatörer kommer att installera din nya station på den 

utvalda platsen.

UNDERHÅLL & SUPPORT

Tillsammans med våra partners ger vi dig kontinuerligt underhåll och support. Vi 

är tillgängliga dygnet runt online och på telefon. 

Kom igång idag på evbox.com/sv-se/offert

Kom igång  
med EVBox

EVBox laddhantering är kompatibel med alla 
EVBox laddstationer. Följ dessa steg för att få din egen laddstation.
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Drive electric,  
charge everywhere.
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