
Webasto ChargeConnect 
Den ideelle digitale tilføjelse til Webasto ladeboksen

Webasto ChargeConnect Portal
Det digitale web interface

Webasto ChargeConnect App
Den mobile følgesvend   

Få mest ud af alle fordelene med Webasto ChargeConnect - den gør administration og betjening af din 
ladeinfrastruktur meget nemmere. Hav altid styr på din Webasto ladebokse.
 

Med Webasto ChargeConnect, kan du tilgå den nuværende status på dine ladebokse, se den komplette ladehistorik, dit energiforbrug, og 
meget, meget mere, og du kan gøre det ligegyldigt hvor og hvornår. Dataen fra dine ladebokse reflekteres i Webasto ChargeConnect appen 
og portalen, hvilket giver maksimal transparens, kontrol og sikkerhed. Det gør Webasto ChargeConnect og Webasto ladeboksene det perfekte 
match for en enestående ladeoplevelse. 

Webasto ChargeConnect er den perfekte 
portal for en samlet kontrol af flere Webasto 
ladebokse. I den overskuelige, web-baserede 
brugerflade, kan du se alle ladedata digitalt 24/7 
og konfigurere og betjene ladeinfrastrukturen og 
dets brugere med et klik. 

Med Webasto ChargeConnect Appen, er din Webasto ladeboks kun et klik væk. Du kan tilgå alle igangværende og tidligere ladesessioner, starte 
og stoppe dem digitalt, og autorisere andre brugere til et ladepunkt direkte via appen på mobilen. Du skal blot downloade appen, registrere din 
ladeboks og afsted udover stepperne. 

Webasto ChargeConnect App

Udbyder Webasto Charging Systems inc. 

Kompatibilitet 
Kræver iOS version 10.0 eller senere   

Kræver Android version 5.0 eller senere  

Download Google Play og App Store (gratis)

Størrelse 25,5 MB (03/2022) 

Sprog Engelsk, Tysk (Andre sprogversioner kommer) 

Brugerrolle Beskrivelse Private Kunder Virksomheder

Ejer Har fuldt adgang til funktioner som bruger x

Familie & venner 
Har permanent begrænset adgang og kan starte og stoppe opladning på en eller mere specificerede 
ladebokse (vis under 'shared').

x

Admin Sammenlignelig til rollen “ejer“ (private kunder) x

User Sammenlignelig med rollen som familie og venner (private kunder) x

Gæst 
Har midlertidig og begrænset adgang selv uden en registreret konto og kan starte og stoppe 

ladeprocessor på en eller flere specifikke ladebokse.
x x
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Webasto Thermo & Comfort Danmark A/S 
Islevdalvej 180 
2610 Rødovre 
Danmark

webasto-charging.com 

Webasto ChargeConnect er kompatibel med Webasto Next såvel som følgende  
Webasto Live varenumre: 5110360C, 5110361C, 5110263C, 5110359C

Kategori Funktion Beskrivelse App Portal
D
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Ladesession 
Display detaljer på den sidste ladesession med status, tidsstempel, varighed, ladekvalitet såvel 
som grafisk display og evalueringsmulighed af ladesessionener med filtrering på ladestation og 
autorisationstag.

x x

Overblik ladebokse 
Overblik over alle forbundne ladebokse, kategoriseret efter favorit, beboelse og erhverv såvel som 
delte ladebokse.

x x

Logs
Logs indeholder informationen som ladeboksene sender til backenden. Disse logs kan ses af 
ladeboks brugerne (med undtagelse af ´familie og venner brugerne´ og ´gæste brugerne´) for at få 
detaljeret information om aktiviteter og status på ladeboksene.

x

Alarmer 
Visning af system information såsom status meddelelser i notifikationer området med instruktioner 
om hvordan der fortsættes.

x

Ev
al

u
er

in
g Dashboard

Viser totalt forbrug fra ladeprocessen på alle tilkoblede ladebokse med ugentligt og månedligt 
overblik.

x x

Dataeksport 
Dataeksport i formaterne *.csv, *.xlsx og *.pdf* (*.pdf kun via app). Ladedataen kan derefter 
blive bearbejdet yderligere med andre applikationer, for at forberede refusionsansøgning til 
ansatte eller det offentligt.

x x
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Registrering 
Indled registreringen af en Webasto ChargeConnect bruger ved at oprette en Webasto 
ChargeConnect konto via appen. Kontoen kan på den måde bruges til at tilgå app og portal.

x

Start og stop af 
ladeprocesser 

Start og afslut ladeprocesser via app og web portalen (Scan & Charge som en af flere muligheder 
kun via app).

x x

Genstart ladeboks Udfør en genstart på en ladeboks du ejer. x x

Deling af en ladeboks 
(Invitation) 

Del din egen ladeboks med familie eller venner efter du har indtastet email adresse og udløbsdato. x

Deling af en ladeboks  
(Ved brug af en invitation 

som gæst) 

Den inviterede gæst modtager en email. 
 
Gæsten kan kun bruge ladeboksen midlertidigt (tidsperiode er specificeret). For at gøre det, skal 
gæsten downloade Webasto ChargeConnect appen og åbne den som en gæst. Ved at indtaste 
den relevante email adresse og aktiveringskoden (modtaget på mail), kan ladeboksen nu benyttes 
jvf., de givne specifikationer.

x

Deling af en ladeboks  
(Ved brug af en invitation 

som familie eller ven) 

Den inviterede familie eller ven modtager en email. 
 
Familie og venner er en registreret bruger. Den delta ladeboks tilføjes til Webasto ChargeConnect 
appen under ´Delte´ og kan bruges. Det er også muligt via web portalen.

x x
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Konfigurering af 
brugerprofiler

Brugeren kan ændre passwordet, tilgå quick start-guiden, vilkår og betingelser, privatlivspolitik og 
slette kontoen.

x

Autentifikations-
administration 

Tilføje, redigere og favorisere autentifikatiotags (fx RFID tags) for at starte og stoppe en 
ladeproces ved ladeboksen. Ved at tildele tags til brugere, kan ladeprocessen også evalueres på en 
bruger relateres basis.

x x

Tilføje en ladeboks Tilføj en ladeboks ved at scanne en QR kode eller indtaste det manuelt. x

Su
p

p
o

rt Opdateringer 
Gennemførelse af opdatering med fejlrettelser, stabilitet og ydeevne forbedringer såvel som 
funktionelle forbedringer (når appen er hentet hos app stores). 

x x

Quick start-guide Lær de essentielle funktioner i appe at kende skridt for skridt. x

Webasto ChargeConnect 

Simpel og intuitiv - alle fordele et sted 


