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Software 1.8

• Met de introductie van onze software-
updates (SW 1.8) is het lokale beheer van 
een user list mogelijk zonder de koppeling 
met een OCPP-backend.

• Voeg uw RFID-kaarten eenvoudig toe met 
de RFID-scanner of door ze handmatig toe 
te voegen in de user list.

• Daarnaast kunnen RFID-kaarten worden 
beperkt tot bepaalde oplaadpunten (zie 
voorbeeld).

• Importeer of exporteer uw bestaande 
RFID-kaarten middels een CSV-bestand.

• Gebruik de Teach-in-kaart om makkelijk 
nieuwe RFID-kaarten toe te voegen. 

Local – RFID Mode
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Software 1.8

• User 1: De RFID-kaart met de UID: 
12345678 kan alleen bij oplaadpunt 1 
opladen.

• User 2: De RFID-kaart met de UID: 
12345678909876 kan bij oplaadpunten 7 & 
8 opladen.

• Customer Card VIP: De RFID-kaart met de 
UID: BBBBBBBBB kan bij alle 
oplaadpunten opladen.

Individualiseer elke RFID-kaart door hem 
een gebruikersnaam te geven en het 
aantal oplaadpunten te beperken waarbij 
met deze kaart kan worden opgeladen.

Local – RFID Mode Beispiel

User 1

Oplaadpunt 1 Oplaadpunten 7 & 8

User 2 Customer Card VIP  

Voor alle oplaadpunten
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Software 1.8

• Klik op Bediening > Algemeen en kies 
Local RFID-Mode.

• Bevestig uw invoer door op de knop 
Opslaan te klikken.

• Ga naar tabblad Onderhoud > Systeem 
en klik onder de sectie Systeem opnieuw 
opstarten op de knop Soft-reset 
uitvoeren.

Activering Local – RFID Mode
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Software 1.8

• Ga na de herstart naar tabblad Bediening > 
Local RFID Mode en klik op RFID-kaart 
toevoegen.

• Houd uw RFID-kaart tegen de Wallbox of 
vul zelf de RFID-UID in.

• Optioneel kunt u een gebruikersnaam 
toewijzen aan de ingevoerde RFID-kaart.

• Gebruik een komma om de oplaadpunten 
van elkaar te scheiden, bijv. 1, 3, 11.

• Alternatief kunt u het tekstveld leeg laten en 
daarmee de kaart toewijzen aan alle 
oplaadpunten.

• Klik aansluitend op het vinkje om uw invoer 
te bevestigen.

User list beheer (1)
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Software 1.8

• Voeg naar wens RFID-kaarten toe in de 
user list.

• Onder Acties kunt u RFID-kaarten op elk 
gewenst moment bewerken of verwijderen.

• Alternatief kunt u uw user list middels een 
CSV-bestand importeren of exporteren.

• Daarnaast kan een Teach-in-kaart worden 
ingesteld zodat RFID-kaarten kunnen 
worden toegevoegd zonder gebruik van de 
ABL-gebruikersinterface.

User list beheer (2)
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ABL GmbH
Albert-Büttner-Straße 11
D- 91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0
Fax. +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de
www.abl.de
www.ablmobility.de
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