En klimasmart tjeneste fra

Med Ladesmart fra Fjordkraft, får dere en fremtidsrettet og skalerbar ladeløsning, som er skreddersydd etter
boligselskapet sitt behov. Ladesmart skal skape gode brukeropplevelser, både for styret som inngår avtalen, og
beboerne som skal bruke tjenesten.

Slik fungerer Ladesmart
Ladesmart er bygget opp av to produkter:
• Infrastruktur og installasjon
• Administrasjonssystem (Smart kontroll)

Vi tenker på beboerne for deg

Infrastruktur og installasjon
Ladesmart er en uavhengig tjeneste der dere står fritt til å
velge den tekniske løsningen og de ladeboksene dere
ønsker. Vi hjelper dere med å finne den beste løsningen for
deres behov.

Smart Kontroll
Smart kontroll er vår tjeneste for administrasjon og drift av
ladeanlegget. Smart Kontroll håndterer lastbalansering og
effektstyring, og sørger for enkel og korrekt fordeling av
strømkostnadene. Dere har full oversikt og kontroll i en
egen webportal, mens beboerne styrer egen lading i appen
Ladestasjoner.
Med Smart Kontroll trenger dere ikke tenke på
administrasjon. Dere bestemmer bare hva ladingen skal
koste, så tar vi oss av all betalingsadministrasjon ovenfor
beboerne. Inntektene fra ladingen overføres direkte til
boligselskapets konto. Dere har i tillegg mulighet til å sette
opp åpne ladestasjoner på gjesteparkeringen og dermed
generere nye inntekter til boligselskapet.

Smartkontroll kan kobles på både nye og eksisterende
ladeanlegg

Kommunikasjon rundt større prosjekter i borettslag eller
sameie er ofte omfattende, med ulike behov og kunnskap
hos beboerne. Med Ladesmart får dere derfor en ferdig
kommunikasjonspakke til bruk ut mot beboerne. Pakken
inneholder all nødvendig informasjon om ladeanlegget og
installerings- prosessen, hvordan de bestiller ladeboks og
hvordan de kommer i gang med ladingen.

Styr ladingen med Ladestasjoner-appen
Beboerne styrer ladingen med appen Ladestasjoner. Her
kan de starte, stoppe og se status på ladingen så lenge bilen
er koblet til lader. Appen gir også oversikt over alle
offentlige ladestasjoner i Norge.

Døgnåpen kundeservice
Dersom du eller beboerne trenger hjelp med ladingen, er
vår kundeservice tilgjengelig 24/7.

Ekstra fordeler som Fjordkraftkunde
Som ladekunde får beboerne tilgang til Fjordkrafts
rikholdige fordelsprogram, med gode tilbud fra lokale og
nasjonale aktører. Du kan også få trumf-bonus på
strømforbruket. Beboere med Fjordkraft i boligen får i
tillegg ladebonus og spesialrabatter

Moderne ladeanlegg med lastbalansering - Kommunikasjonspakke til beboere i etableringsperioden – Brukervennlig
styring via app – Fritt valg av ladeboks – Vi håndterer administrasjon og drift av anlegget

https://www.fjordkraft.no/ladesmart/

