
JUICENET  
MANAGER
JuiceNet Manager to platforma dostosowana do 
wspierania użytkowników w zarządzaniu punktami 
ładowania i flotami pojazdów elektrycznych.

JuiceNet Manager pozwala na monitorowanie 
publicznych, prywatnych, krajowych punktów 
ładowania nawet na poziomie pojedynczego 
użytkownika końcowego, którym mogą być 
pracownicy lub klienci.
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Strona główna

Strona główna to sekcja, w której możesz sprawdzać obraz wszystkich 
głównych informacji i danych o działaniach Twoich punktów ładowania i 
użytkowników. Ponadto JuiceNet Manager umożliwia również pozyskiwanie 
nowych użytkowników z portalu.

Strona dedykowana

Dedykowane strony to miejsca, w których możesz: tworzyć, dodawać, 
usuwać, aktywować, dezaktywować wszystkie typy użytkowników, punktów 
ładowania i lokalizacji. We wszystkich tych sekcjach istnieje możliwość 
pobierania raportów i stosowania filtrów.
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Sesje ładowania

W tej sekcji możliwe jest monitorowanie trwających sesji i 
zakończonych działań wszystkich użytkowników. Dane można 
filtrować po dacie, typie sesji, typie wtyczek, typie użytkowników.
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Kierowcy

Na stronie Kierowcy istnieje możliwość zarządzania tego typu 
użytkownikami. JuiceNet Manager może umożliwić im korzystanie z 
profilu korporacyjnego w aplikacji JuicePass. Możesz filtrować według 
lokalizacji, centrów kosztów, imienia i nazwiska oraz zarządzać rolami i 
uprawnieniami.
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Karty

Na stronie Karty możesz zarządzać statusem aktywacji kart,
kluczowymi funkcjonalnościami do zarządzania przypadkami użycia 
carpoolingu i wynajmu samochodów. Edytuj ich dane, przechodząc od 
nieaktywnych, preaktywnych, aktywnych, zablokowanych.
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Punkty ładowania

W tej sekcji możesz sprawdzić, ile energii zostało zużyte w Twoich 
prywatnych i domowych punktach ładowania. Sprawdzaj szczegóły 
dotyczące sesji wykonanych w określonym punkcie. Filtruj według 
rodzaju wtyczek, aktualnej dostępności, wykorzystania punktów 
ładowania, miast i lokalizacji. Zdalnie aktywuj i zatrzymuj sesje z pulpitu 
nawigacyjnego.



7 JuiceNet Manager

Lokalizacje

Na stronie Lokalizacje zwizualizuj listę zarejestrowanych lokalizacji i 
punktów ładowania zainstalowanych pod określonym adresem.
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Porównanie produktów

Monitoruj wydajność punktów ładowania i zarządzaj działaniami użytkowników końcowych.

JUICENET MANAGER BASIC 
Brak możliwości rozbudowy

JUICENET MANAGER PRO 
Możliwość rozbudowy o rozwiązania ES

Widok sesji ładowania Widok sesji ładowania

Zarządzanie kierowcami i kartami RFID Zarządzanie kierowcami i kartami RFID

Do 4 punktów ładowania Nieograniczona ilość 
punktów ładowania

— Nieograniczone lokalizacje

—

Bezpośrednie działania na EVSE: zdalne 
uruchamianie/zatrzymywanie sesji 

ładowania, odblokowanie kabla, ponowne 
uruchomienie

— Zarządzanie danymi i raportowanie
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Demand limitation basic +
charging prioritization V1

Demand limitation pro
(Cap charging) + charging 
prioritization V1

+ +

Katalog usług energetycznych

Trzy różne produkty do lokalnej optymalizacji i inteligentnego 
zarządzania punktami ładowania:

DEMAND LIMITATION BASIC
> Dynamiczne równoważenie obciążenia procesów ładowania

> Ograniczenie mocy grupy EV

DEMAND LIMITATION PRO
CAP CHARGING

> Dynamiczne równoważenie obciążenia procesów ładowania

> Ograniczenie mocy grupy EV + obciążenie budynku

CHARGING PRIORITIZATION
> V1: First in First Out Logic

> V2: Priorytetyzacja procesów ładowania zgodnie z potrzebami 
klientów 

Pakiety Usług Energetycznych

Dwa różne pakiety z priorytetem ładowania obejmują:
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SESJA
ŁADOWANIA

PUNKT
ŁADOWANIA LOKALIZACJA ZARZĄDZANIE

EVSE
RFID 

CARD DRIVER DATA
MGMT

PRIORITIZ. 
CHARGING 

V1

DEMAND 
LIMITATION 

BASIC

DEMAND 
LIMITATION 

PRO

BASIC Do 4 CP 1 Unlimited

PRO Bez limitu Bez limitu Unlimited

ACTIVE Bez limitu Bez limitu Unlimited

DYNAMIC Bez limitu Bez limitu Unlimited

ZARZĄDZANIE CP

JuiceNet Manager
Globalna konfiguracja i funkcjonalności



11 JuiceNet Manager

CHARGING 
SESSION

CHARGING 
POINT LOCATION EVSES 

MGMT KARTA RFID KIEROWCA ZARZĄDZANIE
DANYMI

PRIORITIZ. 
CHARGING 

V1

DEMAND 
LIMITATION 

BASIC

DEMAND 
LIMITATION 

PRO

BASIC Up to 4 CP 1 Bez limitu

PRO Unlimited Unlimited Bez limitu

ACTIVE Unlimited Unlimited Bez limitu

DYNAMIC Unlimited Unlimited Bez limitu

KIEROWCY/FLOTA USŁUGI ENERGETYCZNERAPORTY/
STATYSTYKI



Skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
więcej informacji:

www.avitron.pl                 +48 500 480 485




