


Administrator

Som administrator får du et 
passord og tilgang til alle 
funksjoner i administrasjons-
portalen for sine ladestasjoner 
og brukere. 

Oppkobling og datautveksling

Serveren finnes i skyen og kan til 
tilkobles alle stasjoner som har 
tilgang til internett. PC/MAC, 
nettbrett eller mobil

Tekstspråk;

- Norsk 
- Engelsk 
- Svensk



Oversikt

Man kan få en oversikt over 
anleggets aktivitet, velge antall 
timer/dager/uker/år du vil ha 
oversikt over. 

OCPP
- Systemet er basert på 

nåværende versjon 
OCPP 1.5S/HTTP 
og OCPP1.5J/Websockets

- Introduksjon av OCPP 2.0 er 
planlagt i løpet av 2015



Statistikk

Man får en fordeling/statistikk over 
hele anleggets aktivitet i den valgte 
perioden,,,



Status

Og en status over hvert enkelt 
punkt. I listen kan man gå videre 
inn på hvert enkelt uttak.

Hvert enkelt uttak
Status vises både i kart og liste. 



Hjerteslag

Alle stolper sender hjerteslag til serveren for 
å vise att tilkoblingsstatusen er ok. Hvis ett 
hjerteslag uteblir vil systemet sette en feil og 
sende ut varsel via SMS til registrerte 
mottakere. Det samme vil skje hvis en stolpe 
rapporterer feil.

Remote start/stop
Administrator kan fjernstyre «start» 
og «stopp» lading på hvert enkelt 
ladeuttak fra datamaskinen.



Kontrollere data

Det er mulig å diagnostisere og fjernstyring 
ladestasjoner fra server. Dette inkluderer:

- Oppgradering av programvare
- Nedlastning av diagnostikk-data. 
- Endring av parametere
- Omstart
- start/stopp på ladeuttak



Statistikk per uttak

Man får også mulighet for å se på 
statistikk på ett enkelt uttak og få en 
oversikt men også detaljer rundt 
bruken av uttaket.

Remote start/stop
Administrator kan fra 
datamaskinen remote starte og 
stoppe hvert enkelt ladeuttak.



pris PR. UTTAK

Systemet støtter i dag betaling med 
SMS og RFID. Man kan velge om 
prisen skal være per lading, per tid 
eller per energi. Prisen kan settes 
unikt på hvert enkelt uttak. 

Gratis parkering?
Administrator kan velge prisen 
per uttak, også om den skal være 
gratis eller koste forskjellig per 
uttak, og endres bare med et 
tastetrykk.



Oversikt via kart

Systemet logger og viser status for alle 

uttak i anlegget. Disse dataene blir 

sent videre til Nobil om ønskelig. 

Mulige statuser er spesifisert fra 

OCPP.

Administrator kan velge

Administratoren kan velge om 
punktet skal være synlig for alle 
eller i et lukket system kun for 
enkelte brukere



Logg av bruken
I portalen finnes en sammenstilt nedlastet 
oversikt over bruk per enkelt Type 2 uttak. 
Hver enkelt lading vises også - med blant 
annet tid og strømmåling. All data er mulig å 
laste ned i exel-format. Administrator kan 
selv sette tidsintervall for ønskede 
datautvalg. 



Legge/fjerne brukere

Som administrator kan man bestemme 

hvem som skal ha tilgang til laderne, 

og vil få tilgang til alle opplysninger

rundt brukernes «konto»

Disse data kan skrives ut som EXEL. 

Åpent/lukket system
Hvis systemet er valgt med betaling 
gjennom «Lade I Norge» vil fortsatt
Administrator kunne velge om systemet 
skal være åpent eller lukket for andre. 



En portal mange brukere

Lade I Norge er en brukervennlig 

portal alle kan få tilgang ved å 

registrere seg med kortnummer 

www.ladeinorge.no mobilvennlig web. 

De får da oversikt og  tilgang til alle 

Lade I Norge sine ladestasjoner, 

uansett hva de koster eller hvor de 

ligger.

Åpent/lukket system
Hvis systemet er valgt med betaling 
gjennom «Lade I Norge» vil fortsatt
Administrator kunne velge om systemet 
skal være åpent og synlig for alle eller 
kun synlig mulig tilgang for en utvalgt 
gruppe brukere. 

http://www.ladeinorge.no/


Administrasjons-system



EVERYBODY WANTS TO CHANGE THE WORLD

BUT NOBODY WANTS TO CHANGE


