
• Monitoruj aktualny stan wszystkich stacji ładowania, w tym stan ładowania, napięcie, natężenie i moc

• Raport o przeszłych zdarzeniach dla każdej stacji ładującej, w tym czas rozpoczęcia, czas zakończenia,
całkowity czas trwania sesji i zużyte kWh

• Kontroluj dostępność stacji według pory dnia i dnia tygodnia z ustawieniami ładowania w czasie
użytkowania

• Eksportuj wszystkie dane dotyczące opłat do podstawowego fakturowania (w przypadku płatności w
aplikacji i stawek płatności warstwowych zobacz JuiceNet Enterprise)

Pulpit nawigacyjny oprogramowania Smart 
EV dla małych firm
JuiceNet Business jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które chcą oferować ładowanie 
pojazdów elektrycznych jako udogodnienie. Oferuj ogólnodostępne ładowanie dla maksymalnie 10 
stacji ładowania w jednym miejscu i konfiguruj ustawienia ładowania dla poszczególnych stacji lub dla 
wszystkich stacji ładowania w obiekcie. Oszczędzaj na modernizacji infrastruktury elektrycznej dzięki 
funkcji równoważenia obciążenia, która pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez stacje 
ładowania.
JuiceNet Business to idealne rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych, apartamentowców, biur, 
parkingów i innych firm inwestujących w stacje ładowania w jednym miejscu:

JuiceNet Business 
Oprogramowanie do ładowania komercyjnego

Dlaczego JuiceNet Business?
Oferuj ładowanie w trybie 
otwartego dostępu

Zaoferuj otwarte ładowanie swoim
pracownikom, najemcom i klientom

Monitoruj aktywność 
ładowania
Potężny pulpit nawigacyjny i 
solidne raporty pozwalają 
monitorować aktywność ładowania

*Tesla wymaga adaptera

Narzędzia do rozwiązywania 
problemów
Sprawdź stan stacji ładującej na pulpicie 
nawigacyjnym i skontaktuj się z 
dedykowanym zespołem obsługi klienta w 
celu dalszego rozwiązywania problemów

Oszczędzaj na instalacji
Zainstaluj wiele stacji ładowania bez 
kosztownych modernizacji infrastruktury 
z równoważeniem obciążenia

Przejrzyj historię ładowania
Przeglądaj i eksportuj raporty z 
historii sesji ładowania, aby 
monitorować wykorzystanie lub 
wystawiać faktury użytkownikom

Zaoszczędź na OPEX
Ogranicz maksymalne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną i ogranicz dostęp do 
stacji ładowania w zależności od pory dnia 
lub dnia tygodnia, aby zarządzać kosztami 
energii



JuiceNet Business Edition

Dostęp do pulpitu 
administratora

› Kontrola dostępu z poziomu administratora:
pulpit administratora do monitorowania
aktywności ładowarki i kierowcy, przeglądania
raportów z historii sesji ładowania oraz
konfigurowania ustawień ładowania, takich jak
maksymalna moc i czas użytkowania stacji
ładowania i lokalizacji.

Zarządzanie 
stacją ładującą

› Monitoruj aktualny stan wszystkich stacji ładowania, w tym stan ładowania,
napięcie, moc i natężenie

› Zobacz raport z przeszłych zdarzeń dla każdej stacji ładującej, w tym czas
rozpoczęcia, czas zakończenia, całkowity czas trwania sesji i zużyte kWh

Kontrolowanie czasu 
ładowania

› Ustaw godziny pracy stacji ładującej
› Ustaw osobne harmonogramy dostępności na dni powszednie i weekendy

Raporty

› Dzienne i miesięczne raporty zużycia stacji ładującej
› Pobieraj raporty historii sesji według stacji
› Przeglądaj zużycie w czasie rzeczywistym dla każdej stacji ładującej
› Eksportuj raporty w formacie CSV 

Fakturowanie › Generuj raport użytkowania i eksportuj dane do stron fakturujących za 
pomocą stacji ładowania  

Równoważenie obciążenia › Ustaw maksymalne obciążenie mocy dla grup stacji ładowania
› Monitoruj aktualne obciążenie

Zgodny z OpenADR 2.0b
› Standard inteligentnej sieci używany w programach Automated Demand Response w

celu uczestniczenia w programach użyteczności publicznej i oszczędzania pieniędzy

Narzędzia do 
rozwiązywania problemów

› Sprawdź stan stacji ładującej: stan ładowania, napięcie, kW, natężenie
› Dostęp do dedykowanego zespołu obsługi klienta w celu rozwiązywania problemów 

JUICEBOX i JUICENET są zastrzeżonymi znakami towarowymi Enel X, spółki z Grupy Enel. Inne wymienione tutaj 
nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

*Certyfikaty i rejestracje są przewidywane i mogą ulec zmianie.

enelxway 
enelxway

Enel X Way  
enelxway




