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Zaptec Park



Varför ska man 

använda Zaptec Park?

Vad är Zaptec Park?

Ingen manuell hantering och smidiga integrationer. Zaptec Park 
förenklar laddningen med en automatisk betalningslösning, 
anpassad efter din förening eller organisations behov. Ge fler 
friheten att kunna åka vart man vill, när man vill, bara på elektricitet 
och med full laddning. 

Zaptec Park består av två olika användargränssnitt – Zaptec 
Park-portalen för systemförvaltare och Zaptec Park-appen där 
användarna enkelt får tillgång till laddning. Mer än så behövs inte.  

Zaptec Park är fullmatad med funktioner så att du enkelt ska kunna hantera dina laddpunkter. 

Vem kan använda dina laddpunktert?

Det är helt upp till dig att bestämma.

När och till vilken avgift?

Det är också helt upp till dig. Hur är det med en hel bilflotta, då? Den löser det också, väldigt enkelt. 

Fråga oss om råd när du behöver. Allting är anpassningsbart och kan skräddarsys för dina behov. Nya smarta 

funktioner lanseras kontinuerligt för att du alltid ska kunna ligga steget före i en snabbt föränderlig bransch.  

Med Zaptec Park får du full kontroll över all elbilsladdaranvändning, alla användare och deras betalningar och 

åtkomstnivåer. 

Elbilsförare betalar direkt när de använder dina laddare. Ställ in priset för elbilsladdning, så håller Zaptec Park koll 

på alla betalningar och all laddning. Dina användare kan välja mellan att betala med nyckelbrickor, kreditkort, 

Google eller Apple Pay utan krångligt pappersarbete. 

Portal

Med Zaptec Park-portalen kan du enkelt hålla 
koll på all elbilsladdning och alla användare, 
betalningar och behörigheter.

App

Med Zaptec Park-appen får den som ska ladda 
sin elbil åtkomst till laddaren och full överblick 
över sin laddning. Betala med Zaptec Park 
nyckelbricka, kreditkort, Google eller Apple Pay 
– den betalningslösning som passar dig bäst 
helt enkelt.



Fördelar med Zaptec Park

Skräddarsy din prismodell 

Bestäm dig för vilka laddningsavgifter du 
vill ha och skapa olika prissättningar för 
olika segment av användare. 

Hantera alla betalningar i ett enda system 

Håll reda på alla realtidsbetalningar från 
dina användare och för över intäkterna till 
rätt bankkonto. 

Fullständig kontroll – inget pappersarbete 

Med Zaptec Park slipper du manuell 
hantering och har ändå full kontroll över all 
laddning, alla användare, betalningar och 
åtkomstnivåer.

Gör dina laddare privata eller 
offentliga – eller både och! 

Schemalägg när du vill att dina laddare 
ska vara tillgängliga för allmänheten –  
och när de inte ska vara det. 

Håll dina användare nöjda 

Användarna betalar direkt vid laddaren 
och kan välja mellan flera olika 
betalningsmetoder. Om du vill kunna 
ladda en hel bilflotta kan Zaptec Park 
lösa detta också, väldigt enkelt.

Zaptec Park är full med funktioner som gör det enkelt för dig att hantera dina laddpunkter.  
När du tänkt efter vilka behov du har väljer du från vår lista för att skapa ditt eget unika system.

Get EV ready  
with Zaptec Park



Kom igång!

Är du redo att höja din Zaptec-upplevelse?
Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

http://zaptec.com/en/zaptecpark

24/7 support

Betalning i realtid

Inget pappersarbete

Fastställ olika laddningsavgifter

Reservera laddpunkter till specifika 
personer genom schemaläggning

Växla mellan offentligt och privat
läge som du vill

Support dygnet runt

Hantera betalningsprocessen i ett system

Överför alla intäkter direkt till din 
organisations bankkonto

Skapa olika prissättningar för
olika segment av användare

Gör dina laddpunkter tillgängliga
för allmänheten

Zaptec Park i korthet


