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reev ready Compact
REEV READY COMPACT LICENTIESLEUTEL  
VOOR ÉÉN OPLAADPUNT

De reev ready Compact licentiesleutel maakt integratie 
mogelijk van een reev ready ABL laadstation in het reev 
Dashboard Compact. Met behulp van de licentiesleutel 
wordt de reev Software-licentie Compact geactiveerd 
voor een enkel oplaadpunt. De Compact licentie maakt 
de nauwkeurige gebruikers- en verbruikscontrole over 
meerdere locaties mogelijk. Bovendien kunnen beheer 
en aansturing van oplaadpunten inclusief evaluatie en 
monitoring van de bestaande gebruiksinformatie worden 
uitgevoerd. Dankzij de gemakkelijke online-gebruikersin-
terface kan het laadnetwerk eenvoudig op afstand wor-
den aangestuurd. Beheerders kunnen gebruikers beheren 
via een op rollen gebaseerd rechten-ontwerp. Voor be-
stuurders is daarnaast de reev App voor iOS en Android 
beschikbaar.

Algemene informatie
Artikel reev ready Compact licentiesleutel

Looptijd 24 maanden vanaf activering; kan tegen betaling worden 
verlengd - rechtstreeks in het reev Dashboard

Productnummer 100000188

EAN-nummer 4011721191331

Statistieknummer 85235110

Verpakkingseenheid (VPE) 1 stuks

Verpakking (afmeting H × B × D) 170 × 110 × 10 mm

Inhoud van de levering Envelop met Compact licentiesleutel, 2 RFID-laadsleutels
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Functionaliteiten
Gecontroleerd vrijgeven van toegang Toegangsrechten voor geautoriseerde bestuurders, 

bijvoorbeeld per RFID-kaart

Flexibel gebruikersbeheer
Aanmaken en beheren van gebruikersgroepen, zoals 
bijvoorbeeld bedrijfswagens, medewerkers, gasten, gebruikers 
van standplaatsen

Monitoring & beheer
Overzichtelijke weergave van de capaciteit van locaties en van 
laadprocessen in real time. Centrale registratie van alle locaties. 
Foutmeldingen op te lossen via toegang op afstand

Opladen met verbruikscontrole Kostenbewaking van bedrijfswagens en poolvoertuigen. 
Exporteren van laadhistorie voor de interne afwikkeling

Opladen voor geregistreerde bestuurders Opladen voor terugkerende bekende bestuurders of huurders

Smartphone-app voor bestuurders Invoer van betalings- en factureringsinformatie. Inzicht in 
transactiehistorie. Beschikbaar voor Android & iOS

Persoonlijke support Telefonische & schriftelijke support door het reev Support-Team

Software-updates Automatische software-updates

Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


