Het verbruik aflezen via de Web Interface
De Advanced laadstations kunnen volledig naar wens worden geconfigureerd in
de Web Interface. Tevens is voor eindgebruikers inzicht te verkrijgen in de
laadsessies en de status van de laadsessies. De Web Interface kan worden bereikt
middels het IP adres van het laadstation.
Afhankelijk van de uitvoering kan het verbruik op verschillende manier worden
uitgelezen. Onderstaand zijn deze handelingen omschreven.

1. Huidige laadsessie inzien
Is er een voertuig aan het laden dan kan de actuele status van deze laadsessies worden
bekeken via de Web Interface.
1. Log in op de Web Interface;
2. Op het ‘Dashboard’ zal direct de status van de laadsessie zichtbaar zijn.

Afhankelijk van de instellingen zal het voertuig interactief of zo snel mogelijk worden
geladen.

2. Vorige laadsessies inzien
Om vorige laadsessies in te zien kunnen de volgende stappen worden gevolgd.
1.
2.
3.
4.

Ga naar ‘Reporting’
Klik op ‘Sessions’
Selecteer de gewenste periode (van/tot)
Alle sessies zullen nu zichtbaar zijn.

Filters toepassen
Er kunnen filters worden toegepast om bepaalde laadsessies te onderscheiden. Volg
hiervoor de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Klik op ‘More options’
Selecteer de gewenste filters of klik een specifieke gebruiker aan
Klik op ‘Apply filters’
Alle sessies zullen nu zichtbaar zijn.

Gegevens exporteren naar een Excel bestand
Alle laadsessies met bijbehorende gegevens kunnen worden geëxporteerd naar een
Excel bestand om deze te kunnen delen, bijvoorbeeld met een werkgever. Volg hiervoor
de volgende stappen:
1. Selecteer de filters die van toepassing zijn en klik op ‘Apply filters’
2. Klik op ‘Export tot CSV’
3. Een Excel bestand zal nu worden aangemaakt en deze kan worden geopend.

Tip: is het laadstation uitgevoerd in een Connect versie dan kan de Web Interface worden
bereikt zonder een verbinding te maken met een Ethernet kabel. De Web Interface kan
vervolgens worden bereikt via het IP-adres op zowel telefoon, tablet als laptop.

