
ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ TÖLTŐBERENDEZÉS 
MENEDZSMENT RENDSZER BEMUTATÁSA

Az alábbiakban bemutatjuk a Well-Charge elektromos gépjármű töltő berendezés (EVSE) 

menedzsment rendszer architektúráját és főbb funkcióit. 


A Well-Charge a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy innovatív, korszerű töltőberendezéseihez olyan 

menedzsment rendszert tudjon biztosítani, amely lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy az üzemeltetés 

a lehető leghatékonyabb módon történjen.


Ma már - a menedzsment rendszerünk segítségével nem csak egy-egy töltőberendezés életútja 

követhető, de korszerű mobiltelefonos alkalmazást (Android, iOS), fizetési megoldást, akár teljes 

pénzügyi elszámolást is tudunk biztosítani ügyfeleinknek. 


A nemzetközileg elfogadott OCPP protokoll használata lehetővé teszi, hogy a Well-Charge 

menedzsment rendszerével ne csak a saját fejlesztésű eszközök, hanem más gyártók töltőberendezései 

is menedzselhetők legyenek. Így amennyiben különböző típusú berendezések is megtalálhatók egy 

üzemeltető töltőhálózatában, nincs szükség különböző háttérrendszerek alkalmazására, a Well-Charge 

rendszere egységesen használható.

A töltőberendezések egy egyszerű webes felületen keresztül konfigurálhatóak. 


A töltőberendezések felhasználói köre a töltő üzemeltetőjétől függ. A felhasználók köre rugalmasan 

menedzselhető, legyen szó bármilyen módú működésről: kártyás töltő esetén a használható kártyák 

engedélyezhetők, tilthatók. Mobilos alkalmazás esetében pedig a használat engedélyezése történhet 

fizetés ellenében, vagy felhasználói regisztráció ellenében. A fizetés megvalósításában partnerünk az 

evopay Kft, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladójaként évek óta meghatározó szereplője a 

mobilparkolási piacnak. A pénzügyi műveletek megvalósítása az elszámolás, számlázás folyamatok akár 

az evopay Kft. rendszere segítségével is megvalósulhat. 

Általános áttekintés

Funkciók és technológia



Az adminisztrációs felület segítségével az egyes töltőberendezések töltőcsoportokba szervezhetők. 

Ennek a szervezési módnak a segítségével az egy fizikai helyen elhelyezett töltőberendezések foghatók 

össze, így segítve akár a csoportos konfigurációt, de a térképen való megjelenítést is. 


A konfiguráción túlmenően alapvető üzemeltetési feladatok is elvégezhetők a menedzsment rendszer 

segítségével, az admin felületen keresztül, távolról: 

   töltő tiltása/engedélyezése,


 csatlakozó tiltása/engedélyezése,


töltő újraindítása


távoli töltésindítás, töltésleállítás


  csatlakozó feloldás. 

 • 

   • 

    • 

    • 

  • 

Az egyes töltők csatlakozóinak vonatkozásában lekérdezhetők a töltési események, töltési mennyiségek 

az egyes tranzakciókhoz. Kártyás vagy mobiltelefonos alkalmazás esetén visszakereshető, hogy ki 

hajtotta végre az adott tranzakciót. 

Üzemeltetés

A menedzsment rendszerben a felhasználók jogosultságai részletesen beállíthatók. A felhasználók 

csoportokba szervezhetők, a jogosultságok akár csoport szinten is állíthatók. 


Jogosultság kezeléssel állítható, hogy mely felhasználók mely töltőberendezéséket láthatják, melyeket 

használhatják (mobilos alkalmazásban). Ez például egy vállalt mélygarázsába telepített töltő esetében 

lehet fontos, ha azt szeretnénk, ha csak egy adott vállalat dolgozói számára legyen használható a töltési 

pontot. 

Jogosultság kezelés



Mobil alkalmazás segítségével megkereshetjük térképen a számunkra elérhető töltési pontokat, 

töltőcsoportokat. 


Az egyes töltési pontokról aktuális információkat kérdezhetünk le: töltőpont elérhető/nem elérhető, 

műszaki adatok, használati feltételek. Az alkalmazás lehetőséget ad töltésindításra és leállításra. A 

töltési folyamat alatt pedig nyomon követhetjük, hogy a töltött jármű mekkora teljesítményt vett fel, 

esetleg mekkora a töltés aktuális költsége.

Mobilos alkalmazás

Fizetés

Fizetés jelenleg az evopay Kft. megoldásán keresztül valósul meg. Az evopay Kft. rendszerében előre 

feltöltött egyenleg terhére lehet fizetési eseményeket indítani. Az egyenleg feltölthető bankkártyával 

(mobilos alkalmazáson keresztül), vagy átutalással. A kiemelt ügyfelek számára elérhető az utólagos 

fizetési is. 


A számlázás havi gyakorisággal, illetve azonnali  

fizetéssel történik, elektronikus  

számla formájában. 

Statisztika

A modul segítségével különböző kimutatások és riportok nyerhetők ki a rendszerből különböző szűrési 

feltételek alapján ütemezetten (heti, havi, negyedéves kimutatások), vagy igény esetén, aktuálisan.  

Az exportált adatokat akár CSV formátumban is tudjuk ügyfeleink számára biztosítani. 
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