CHARGEPULSE
Övervakning av laddinfrastrukturer för elfordon

Service och underhåll

Laddstolpe

OEM-kort

chargepulse.com

CHARGEPULSE.COM

APPLIKATION FÖR ELFORDON

Bienvenue client

?

Localiser

Med multisupport-applikation (dator,
surfplatta, smartphone) sköter ChargePulse
hantering av kundrelationen mellan användare
av elfordon och ägare av laddinfrastrukturer.
Några enkla klick, räcker för att geolokalisera
den närmaste laddstolpen.

Mon compte

FR

Mes recharges

Filtrer

ChargePulse möjliggör även optimal
skötsel av laddstationer, det är ett oumbärligt
verktyg för enkelt underhåll.

FUNKTIONER

KOMPETENS
Webbteknologin som används av Charge Pulse togs i
bruk av Lafon för mer än 10 år sedan, speciellt i
hanteringssystem och betalning på bensinstationer
(betalningshantering på tusentals bensinautomater,
med bankkort eller privata kort med betalning via
fakturering) och biltvättar (transaktionshantering
med förbetalda kort).
ChargePulse ﬁnns även tillgänglig via smartphone och
möjliggör geolokalisation av närmaste lediga
laddställe, reservering och uppföljning av fordonets
laddningstid.

Underhåll
på avstånd

Betalning

Webbapplikation

Geolokalisation

Säker tillgänglighet

Interoperabilitet

TILLGÄNGLIGHET

chargepulse.com är en service som är tillgänglig
24h/dygn och 7d/vecka och som möjliggör
geolokalisering av ett laddställe som är
anpassat till kundens behov.
För ägaren och den platsansvariga är det en
garanti för att kunna följa aktiviteten i sitt nät i
realtid.

PRODUKT
Säker åtkomst (https)
via inloggning & lösenord (ägare, kund,
platsansvarig)
Utförande av betalning
Betalning i förskott via internet
Identiﬁering genom ett enkelt sms
Kontrollkod levererad av laddstolpen
Underhåll på avstånd
Nerladdning av uppdateringar
Infrastrukturövervakning via internet
https://www.chargepulse.com

WEBBAPPLIKATION MED MULTISUPPORT

WEBBTILLGÄNGLIGHET

För att kunna anpassas till kundens behov, har
ChargePulse utvecklats till att stödja olika
i entiﬁ ationsst
magnet ort och ort utan onta t
smartphone via sms strec o
un ort
o utvec lingsm ligheter me
C etalning

Ägare
a stolpens ägare an en elt hantera priser me h älp
av un t per tillämpa ett program me trogna un er
hantera
en vita listan och
tillg ng till

En enkel service som är tillgänglig 24h/dygn

Kunder

e h älp av smartphone eller via internet kan
användaren
geolokalisera
ett
ledigt
Charge
Pulse la ställe me h älp av val ria riterier e e t
la ningst p onta tt p
Clou service me Charge Pulse garanterar ett tätt
nät me la in rastru tur me oli a ägare me
regel un na un er och passager

aktivitetsrapportering per par ering och per un
nvän aren av en la stolpe r ett gränssnitt som är
anpassat till sina ehov un en an även l a sin
onsumtion
etala i
rs ott och geolo alisera
laddställen
Platsansvarig
För att kunna ge en kundservice av hög kvalitet har den
platsansvariga ett ver t g r te ni upp l ning r sin
la par
ac vare larm inci entlogg och sms uts ic
vi pro lem ren las un erh llet av la ställena

BETALNING

SÄKERHET

INTEROPERABILITET

Betalning i förskott

n ormation som passerar Charge
Pulse e platsen är sä er tac vare
sä erheten i e proto ollet
och https t omst

nteropera elt ontrolls stem me e
som är in lan a e i r ttningar me
el or on tac vare sin roaming
platt orm som är CPP ompati el

ia C

etalningsgränssnitt

assa
Online-betalning
e smartphone eller

C ort

Betalning i efterskott (kreditkunder)
a turering vi perio ens slut

LAFON TECHNOLOGIES
44, avenue Lucien-Victor Meunier

33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80
contact@lafon.fr
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