
CHARZZY™

Sähkö – ja 
hybridiajoneuvojen 
latauspalveluiden 
käyttöapplikaatio



Hasteena:
✓ pääsenkö seuravaalle latausasemalle

✓ Onko minulla tili latauspalveluun ja 
kuinka kauan sen luominen kestää?

✓ Kun matkustan ulkopaikkakunnalle tai 
ulkomaille onko minulla siellä toimiva
latausapplikaatio

✓Saanko latausohjeita omalla kielelläni?

✓ Miten ottaa yhteys
latauspalvelutarjoajaan ilman
nettiyhteyttä?

✓ Jos minulla on useita ajoneuvoja tai 
käytän vuokra-autoa, miten lataan ne?



Ongelmia?

✓Joka päivä tuhannet sähkö- ja 
hybridiajoneuvojen käyttäjät kamppailevat 
latausasemien löytämisestä. Kun he 
lopulta löytävät sellaisen, heillä on oltava 
asianmukainen sovellus tai tilaus 
voidakseen käyttää sitä.

✓Jokaisella latausasemalla / -toimittajalla 
on oma sovellus tai tunniste- ja 
rekisteröintipalvelu, joka aiheuttaa 
käyttäjien turhautumista, menetettyä 
aikaa ja vaatii kuljettajaa lataamaan + 
maksamaan talletuksen ja oppimaan 
käyttämään palvelua.



Ratkaisu=

✓Digitouch Group on kehittänyt CHARZZYn
innovatiivisen sovelluksen auttaakseen 
ajoneuvon käyttäjiä helpolla ja joustavalla 
ratkaisulla valitsemaan minkä tahansa 
latausaseman ja lataamaan ajoneuvon 
nopeasti pienellä vaivalla.

✓Maksu voidaan suorittaa tilauspalvelun, 
tekstiviestien, Mobilepayn, luottokorttien 
ja muiden matkapuhelimien 
mikromaksusovellusten kautta.

✓Jos käyttäjä on aiemmin rekisteröitynyt eri 
lataussovellukseen, tallennettuja tietoja 
voidaan käyttää oletus- tai alustavina 
tietoina kertaluonteisessa 
rekisteröinnissä, joten ei tarvitse tehdä 
useita rekisteröintejä



Charzzy – Useasta → Yhteen

PlugIt Gloud



CHARZZY™ - Ainoa universaali laturisovellus
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Kun maailma siirtyy pois fossiilisesta 

polttoaineesta sukupolven, lisää yrityksiä kehittyy 

ja asenna ajoneuvojen latauspisteet - autotalleihin,

supermarketit, toimistot, julkiset rakennukset ja 

monet muut latauspisteet lisää.

CHARZZY-tilillä ei ole väliä mikä käyttämäsi 

laturioperaattori on, etsi vain logo ja QR koodi ja 

olet matkalla lataamaan nopeammin ja 

kätevämmin. Yli 200 000 latauspistettä 

Euroopassa.



Back up slides



App Login and Services
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Easy at-chargepoint Operation
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Jokaisessa CHARZZY-verkossa tai 

merkityssä latauspisteessä käyttäjä skannaa 

sovellukseen QR (Quick Read) -koodin, 

suojaamiseksi syötetyn PIN-koodin ja 

muutamassa sekunnissa tapahtuma 

vahvistetaan ja lataus voi alkaa -

yksinkertaista ja vaivatonta - ei tarve syöttää 

pitkiä tietojonoja - arvostettu varsinkin 

huonoissa sääolosuhteissa.



CHARZZY™ - Hallintapaneeli
• Mahdollistaa nopean ja helpon käyttäjien 

rekisteröinnin ja hallinnan

• Palveluntarjoajat voivat lisätä, muuttaa ja 
poistaa latausasemia, käyttäjiä tai muita 
palveluita palveluistaan / palveluihinsa

• Käyttäjät voivat lisätä ajoneuvoja; 
polkupyörät, sähkölaitteet (pakettiautot, 
traktorit, bussit jne.)

• Sisältää kattavan raportointiportaalin 
analyysiä ja tietojen arviointia varten

• Tavalliset API-liitännät BI: hen ja muihin 
ulkoisiin järjestelmiin tiedonsiirtoa varten
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Yhteystiedot

Digitouch Group Oy

p. 040 180 9041

www.digitouch.fi/charzzy 

charzzy@digitouch.fi

http://www.digitouch.fi/charzzy
mailto:info@digitouch.fi

