
JAK CHARGEUP FUNGUJE?
Softwarové řešení ChargeUp se skládá 
ze dvou samostatných aplikací - back-
-endového řídícího systému pro evidenci 
a vzdálenou správu dobíjecích stanic 
(ChargeUp CPO) a aplikace pro elekt-
romobilisty (ChargeUp ESP). Propojení 
těchto dvou aplikací zabezpečí bezpro-
blémovou zkušenost pro provozovatele 
i jejich zákazníky.

ChargeUp nesvazuje provozovatele ex-
kluzivními smlouvami, ani elektromobi-
listy zdlouhavým registračním procesem 
a je právě tím řešením pro E-Mobilitu, 
které trh potřebuje.

PROČ CHARGEUP?
Za vznikem aplikace stojí největší česká 
softwarová společnost, která ctí veške-
ré zásady a ověřené principy při vývoji 

systémů nejen pro podporu elektromo-
bility. ChargeUp pomáhá našim zákazní-
kům ve třech hlavních oblastech - pod-
poruje monetizaci investic do dobíjecí 

infrastruktury, zjednodušuje řízení stanic 
a umožňuje řidičům jednoduše dohledat 
a použít dobíjecí stanici.
 
ChargeUp pomáhá zpeněžit 
investice do E-Mobility
Otevřená technologie bez omezení
Propojte ChargeUp s jakýmkoli typem do-
bíjecí stanice podporující protokol OCPP, 
ať už takovou stanici vlastníte anebo 
teprve plánujete vybudovat. Investujte 
do E-Mobility vaše prostředky, jak uznáte 
za vhodné a my vám pomůžeme tuto 
investici zpeněžit.

Flexibilní cenový model  
pro maximalizaci vašich zisků
Provizní model, kdy my neprofitujeme, 
pokud neprofitujete i vy nebo fixní model 
s možností fixního měsíčního poplatku 
bez sdílení zisku.

ChargeUp je komplexní softwarové řešení s nepřetržitou zákaznickou podporou, které je provozované v cloudu a podpo-

ruje všechny typy dobíjecích stanic. Pomáháme provozovatelům dobíjecích stanic, soukromým firmám, municipalitám 

a ostatním, kteří poskytují elektromobilistům možnost dobíjení, s monetizací a správou investic do E-Mobility. 

We power e-mobility business

Obr. 1 - Ekosystém dobíjecí stanice



Obr. 2 - ChargeUp CPO

Žádné omezující smluvní podmínky
ChargeUp vás nesváže exkluzivními 
smlouvami. Spolupracujte s námi proto, 
že poskytujeme nejlepší řešení a niko-
li proto, že vás zavazuje komplikovaná 
smlouva.

ChargeUp usnadňuje správu 
dobíjecích stanic
Řiďte všechny stanice vzdáleně 
z jednoho místa
Spravujte rozsáhlou síť nebo jen několik 
samostatných stanic z jednoho místa 
a ovládejte vaše portfolio vzdáleně.

Automatizovaný sběr dat v reálném 
čase s přehledovou tabulkou 
ukazatelů KPI
Získejte přehled o výkonu dobíjecí sta-
nice a přístup k aktuálním statistikám 
ohledně zisku a údržby.

Snadná fakturace a platba
Vystavujte elektronické doklady za dobí-
jení v souladu s platnými předpisy, mějte 
veškerá data potřebná pro rozúčtování 
nákladů na provoz vašich stanic vždy 
po ruce.

ChargeUp umožňuje řidičům 
jednoduše dohledat a použít 
dobíjecí stanici
Nepřetržitá zákaznická podpora 24/7 
v češtině a angličtině
Operátoři, dispečeři a administrátoři sítě 
nám mohou zavolat kdykoli, ve dne nebo 
v noci, a požádat o okamžitou pomoc 
v českém i anglickém jazyce. Poskytuje-
me také přímou podporu řidičům elekt-
romobilů, dotazy vám předáváme pouze 
v nezbytných případech.

Proaktivní monitoring stanic 
s cílem minimalizovat náklady 
na údržbu stanic
Omezte výpadky dobíjecí stanice včas-
ným řešením nežádoucích situací. 

Zajistěte nápravu dříve, než si závady 
všimne zákazník.

Dejte elektromobilistům k dispozici 
jednoduchou aplikaci, která funguje!
Vaši zákazníci budou mít dobíjení a sou-
visející platby pod kontrolou. Dobíjecí sta-
nici snadno najdou, zvolí plán dobíjení či 
tarif, zaplatí za dobitou elektřinu, obdrží 
elektronickou účtenku a to vše s jedinou 
aplikací, kterou lze dodat s vaším logem 
a ve vašich barvách.

O krok blíž k vašemu úspěchu 
v E-Mobilitě
Spolu s vámi vidíme v oblasti E-Mobi-
lity budoucnost a pomůžeme vám se 
na její rozvoj připravit. ChargeUp je zde, 
aby zefektivnil provoz dobíjecích stanic, 
pomohl vám získat nové koncové uživa-
tele a monetizovat investici do dobíjecí 
infrastruktury.
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Obr. 3 - ChargeUp ESP


