Kom igång med
My InCharge
För företag

Få koll på er laddning med My InCharge
Med InCharge får ni även tillgång till tjänsten My InCharge.
Där kan ni enkelt bestämma vem som kan använda era laddstationer
och hålla koll på laddningen.
Här följer en kort introduktion för hur ni kommer igång.

Logga in på My InCharge

Logga in på My InCharge via
https://www.goincharge.com/se. Använd
de inloggningsuppgifter ni får via mejl när ni
beställer en laddstation, laddkort eller laddbricka från InCharge.
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Översikt
Översiktsvyn visar en sammanställning
av era uppkopplade laddpunkter och/eller
laddkort.
Under Laddpunkter visas totalt antal
uppkopplade laddpunkter, antalet pågående
laddsessioner och laddpunkter med fel.
Under Laddkort visas antal aktiva laddkort,
total tid laddad samt hur lång en genomsnittlig laddning är.
En graf visar hur många kWh som laddats
de senaste 30 dagarna.
Via menyvalet Hantera widgets har ni möjlighet att välja vilken information du vill se.

Mina laddstationer
Fliken Mina laddstationer visar mer detaljer
om era uppkopplade laddstationer samt
status för respektive station. Status anges
som Ledig, Pågående laddning eller Fel på
uttagsnivå.
Här visas även på vilken adress som laddstationen finns och det finns möjlighet att
skriva en kort beskrivning kopplad till en
specifik laddstation.
Under Funktioner framgår laddstationens
inställningar. Genom att klicka på pilen längst
till höger så öppnas en flik med detaljerad
stationsstatistik.

Mina laddstationer - beskrivning av
funktioner
Genom att klicka på ikonen för funktioner
öppnas ett fönster som förklarar vad de
olika symbolerna betyder.
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Hur hittar vi vår laddstatistik?
Stationsstatistik visar en överblick med
information om vald station. Ni kan välja om
ni vill se statistik för de senaste sju, trettio eller
nittio dagarna.
Genom att klicka på pilen vid en laddpunkt så
visas specifik statistik för den laddpunkten.
Här visas information om EVSE-ID nummer
kopplat till de olika laddpunkterna, vilken typ
av uttag laddpunkten har samt kostnaden för
laddning vid laddpunkten.

Hur skapar vi rapporter för våra
laddstationer?
Under fliken Rapporter visars en graf över
hur mycket som har laddats vid era stationer.
Kopplat till grafen visas nyckeltal för antal
laddningar per dag, tider samt kWh per laddning.
Via dropdown-menyn kan ni filtrera vilken
information ni vill se efter tid, adress och
specifika laddstationer.
Under Laddhistorik kan ni se genomförda
laddningar samt vem som laddat. Här syns
även laddstationens namn, vilket laddkort som
använts, när laddningen genomfördes och hur
många kWh som laddats. Via Ladda ner
rapport får ni en sammanställning i Excelformat
med statistik anpassad efter era val.
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Hur hanterar vi behörighetslistan?
Under fliken Behörighetslistan kan ni smidigt
styra vem som har tillgång till era laddstation.
Ni kan enkelt lägga till och ta bort laddkort
eller brickor.
Om era laddstationer ingår i ett privat
nätverk så är det enbart era utvalda
InCharge laddkort eller brickor som kan
ladda vid stationen.
Om laddstationerna ingår i InCharges publika
nätverk så undantas de laddkort som ligger
i behörighetslistan från betalning vid dessa
stationer.
För att lägga till ett InCharge laddkort eller
bricka så anger ni det förtryckta laddkortsnumret som finns på varje laddkort eller bricka
och trycker sedan på knappen Lägg till.
Ni kan enkelt se vilka laddkort eller brickor som
är tillagda och ta bort dessa vid behov. Detta
gör ni genom att trycka på knappen Ta bort
kopplat till laddkort i listan.

Hur ser vi statistik för våra
laddkort/brickor?
Under fliken Mina laddkort/brickor syns alla
laddkort och laddbrickor som har tillgång till
era laddstationer om ni har ett privat nätverk.
Om ni ingår i InCharges publika nätverk så är
de kortnummer som syns här undantagna
betalning vid stationerna.
Genom att trycka på pilen till höger visas
detaljerade uppgifter för det valda kortnumret.
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Hur får vi ut rapporter
för laddkorten/brickorna?
Under Rapporter och sammanfattning
hittar ni statistik för hur mycket som laddats
på era laddkort.
I dropdown-listorna kan ni filtrera vilken
information som ska visas gällande tidsperiod, plats och specifika laddkortsnummer.
Under Laddhistorik ser ni vid vilka stationer,
när och hur länge ett specifikt laddkortsnummer har laddat, samt antal kWh.
Via menyvalet Ladda ner rapport laddas
statistiken ner i Excelformat baserat på
era val. Genom att trycka på Rensa filter
återställer ni alla val.

Frågor om My InCharge?
Har ni övriga frågor kring InCharge
kan ni mejla oss på kundservice@goincharge.com eller
ringa vår kundservice på 020 - 52 62 00.
Logga in på My InCharge
https://my.goincharge.com

