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Ξεκινήστε με το Δίκτυο Blink

Δίκτυο Blink  
Οδηγός για εξυπηρετητές  
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Φορτίζουμε μαζί  
κοιτώντας μπροστά
ΜΕ

Ηλεκτροδότηση 
του Μέλλοντος
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη 
Blink και γίνατε ένας προορισμός 
σταθμού φόρτισης EV! 
Αυτός ο οδηγός προορίζεται για να σας βοηθήσει 
να εξοικειωθείτε με το Δίκτυο Blink. Σε αυτόν 
τον οδηγό θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την 
περιήγησή σας στο Δίκτυο.

Ενότητα 1 
 Ξεκινήστε 
Ενότητα 2 
 Πίνακας εργαλείων

Ενότητα 3  
 Λογαριασμός

Ενότητα 4 
 Φορτιστές

Ενότητα 5 
 Αναφορές

Ενότητα 6 
 Στόλος
Μπορείτε επίσης να βρείτε επεξηγηματικά βίντεο 
σχετικά με τους σταθμούς φόρτισης EV της Blink και 
το Δίκτυο Blink στο YouTube (www.YouTube.com/
BlinkCharging). Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά 
το κανάλι καθώς ενημερώνουμε και επεκτείνουμε 
διαρκώς τη βιβλιοθήκη βίντεό μας.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη εξυπηρετητών 
Blink στο 210 7232862.

Ας φορτίσουμε!
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Στην επάνω δεξιά γωνία της διεύθυνσης www.BlinkCharging.com, επιλέξτε «Σύνδεση».

Σύνδεση στο Δίκτυο Blink
Όταν γίνετε ένας νέος εξυπηρετητής Blink θα λάβετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. 
Αυτές οι πληροφορίες θα σταλούν στο email του σημείου επαφής που παρείχατε στη Blink στις 
φάσεις σύναψης σύμβασης και εγκατάστασης. Το email θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο και 
διαπιστευτήρια εισόδου για να συνδεθείτε στο Δίκτυο Blink.
Δεν λάβατε το email;
Εάν θέλετε να σας σταλούν πάλι τα διαπιστευτήρια ή εάν θέλετε να ενημερώσετε τη 
διεύθυνση email σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεών σας ή τη διεύθυνση  
hostsupport@blinkcharging.com.

2

2 Εισαγάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε «Σύνδεση».

ΞΕΚΙΝΉΣΤΕ

1

1
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Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων σας 
Κατά την είσοδό σας στο Δίκτυο Blink θα βρείτε την επιλογή «Πίνακας εργαλείων». Αυτή η 
σελίδα περιέχει τις γρήγορες συνδέσμους που χρησιμοποιούνται συχνότερα και μετρητές που 
συνοψίζουν τη δραστηριότητα στους σταθμούς φόρτισής σας.
Από προεπιλογή, ο πίνακας εργαλείων σας θα εμφανίζει τέσσερις μετρητές, επισημαίνοντας τη 
μείωση σε CO2, βαρέλια  λαδιού που εξοικονομήθηκαν, γαλόνια καυσίμου που εξοικονομήθηκαν 
και τα συνολικά δολάρια που εξοικονομήθηκαν από τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων σε 
αντίθεση με οδηγούς παραδοσιακών οχημάτων μηχανών εσωτερικής καύσης. Αυτοί οι αριθμοί είναι  
αθροιστικοί και περιλαμβάνουν όλους τους σταθμούς φόρτισης που σχετίζονται με τον 
λογαριασμό σας. 
Ο πίνακας εργαλείων σας θα εμφανίζει επίσης μια σύνοψη της τελευταίας φόρτισης στους 
σταθμούς φόρτισής σας και την τρέχουσα κατάσταση φόρτισής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2

2

Για να δημιουργήσετε έναν νέο μετρητή, επιλέξτε «Προσθήκη νέου μετρητή». 

Για να μάθετε πώς υπολογίζονται τα δεδομένα, μπορείτε να επιλέξτε «Λεπτομέρειες» κάτω 
από κάθε μετρητή.

1

1
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α) Τρέχουσα κατάσταση φόρτισης = Αυτός ο μετρητής αναφέρει την ενεργή χρήση ενέργειας  
  από τον φορτιστή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείται, θα εμφανίζεται η τελευταία συνολική  
  χρήση kWh.

β) Σύνοψη τελευταίας φόρτισης = Αυτός ο μετρητής εμφανίζει τη χρήση kWh για την  
  τελευταία φόρτισή σας. Ένα γράφημα παρουσιάζει τη συνολική χρήση kWh για το διάστημα  
  κατά τη φόρτιση, τη διάρκεια φόρτισης και τη συνολική χρήση ενέργειας σε αυτό το χρονικό  
  διάστημα.

γ) Ιστορικό φόρτισης τοποθεσίας = Αυτός ο μετρητής εμφανίζει τη χρήση kWh για την  
  τελευταία φόρτισή σας. Ένα γράφημα παρουσιάζει τη συνολική χρήση kWh για το διάστημα κατά  
  τη φόρτιση, τη διάρκεια φόρτισης και τη συνολική χρήση ενέργειας σε αυτό το χρονικό  
  διάστημα.

δ) Ιστορικό μηνιαίων συνδέσεων = Αυτός ο μετρητής εμφανίζει το ιστορικό μονάδας EVSE  
  για τον τρέχοντα μήνα. Κάθε φορά που ένα όχημα συνδέεται, καταγράφονται οι πληροφορίες  
  για αυτήν την ημέρα.

ε) Ώρες φόρτισης εβδομάδας = Αυτός ο μετρητής εμφανίζει τον χρόνο φόρτισης για τις  
  τελευταίες 7 ημέρες, σε ώρες. Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα ημέρα δεν θα εμφανίζεται μέχρι  
  την επόμενη ημέρα.

στ)Προφίλ εβδομαδιαίας χρήσης = Αυτός ο μετρητής εμφανίζειτην ενέργεια των  
  τελευταίων 7 ημερών σε kWh. Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα ημέρα δεν θα εμφανίζεται  
  μέχρι την επόμενη ημέρα.

Στους  διαθέσιμους μετρητές περιλαμβάνονται:
DASHBOARD



  6BlinkCharging.gr • 210 7232862 

Επιβεβαίωση των προσωπικών πληροφοριών σας 
Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι ακριβή. Για να δείτε τα στοιχεία σας, κάντε 
κλικ στην επιλογή «Λογαριασμός». Θα σας μεταφέρει αυτόματα στη σελίδα του Προφίλ σας με 
τα προσωπικά στοιχεία σας. 
Εάν η διεύθυνση email σας δεν είναι σωστή όπως παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή, επικοινωνήστε 
με τη διεύθυνση hostsupport@blinkcharging.com για να την ενημερώσετε. Για την ασφάλειά σας, 
δεν θα μπορείτε να την ενημερώσετε απευθείας στο σύστημα.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ενημερώστε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας κάνοντας κλικ στην επιλογή 
«Επεξεργασία» και καταχωρώντας τις νέες πληροφορίες. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ 
στην «Αποθήκευση ρυθμίσεων προφίλ». 

1

1
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Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση των σταθμών φόρτισης, επιλέξτε τη σελίδα 
«Φορτιστές».
Οι φορτιστές μπορούν να μετονομαστούν για λόγους ευκολίας επιλέγοντας «Μετονομασία» 
κάτω από το τρέχον όνομα.
Για να δείτε πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο σταθμό φόρτισης, επιλέξτε «Διαχείριση» 
δίπλα στον σταθμό φόρτισης που επιθυμείτε να εμφανιστεί.

Διαχείριση των φορτιστών σας
Στη σελίδα «Φορτιστές» βρίσκεται η υποενότητα «Διαχείριση μονάδων» όπου μπορείτε 
να δείτε και να διαχειριστείτε τους σταθμούς σας φόρτισης EV που έχουν ανατεθεί στον 
λογαριασμό σας. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να διαχειριστείτε μεμονωμένες μονάδες και να 
δείτε τις λεπτομέρειές τους, συμπεριλαμβανομένων της τρέχουσας κατάστασης, της χρήσης και 
των χρεώσεων μίσθωσης. Θα μπορείτε επίσης να προσθέτετε αντιπροσώπους στους σταθμούς 
φόρτισης, επιτρέποντας σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

2

2

3

3

1

1
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Διαθέσιμος/Έτοιμος για 
φόρτιση 
Ο σταθμός φόρτισης είναι ενεργός 
και διαθέσιμος για χρήση.

Πλήρης φόρτιση 
Η περίοδος φόρτισης 
ολοκληρώθηκε και το όχημα είναι 
έτοιμο να αποσυνδεθεί από τον 
σταθμό φόρτισης.

Σε χρήση 
Στον σταθμό φόρτισης, υπάρχει 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό όχημα.

Μη διαθέσιμος 
Ο σταθμός φόρτισης πραγματοποιεί 
επανεκκίνηση, δεν είναι διαθέσιμος ή 
είναι εκτός των προγραμματισμένων 
ωρών λειτουργίας.

Άγνωστο 
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν 
η κατάσταση μιας μονάδας είναι 
άγνωστη για το Δίκτυο Blink.

Στάθμευση 
Κατειλημμένος. Ένα ηλεκτρικό 
όχημα έχει συνδεθεί στον σταθμό 
φόρτισης, αλλά δεν ρέει ενέργεια. 
Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
συμβαίνει είτε στην αρχή μιας 
περιόδου φόρτισης είτε μετά την 
πλήρη φόρτιση ενός οχήματος.

Απαιτείται σέρβις 
Ο σταθμός φόρτισης είναι εκτός 
λειτουργίας ή έχει αναφέρει ένα 
σφάλμα. 
Αυτό το εικονίδιο μπορεί να σβήσει 
μόνο του. Εάν η κατάσταση δεν 
έχει διορθωθεί εντός 24 ωρών, 
επικοινωνήστε με το Κέντρο 
λειτουργιών του Δικτύου Blink στο 
(888) 998.2546 x2.
Για να επιβεβαιώσετε τη 
λειτουργικότητα της μονάδας, 
εκτελέστε μια αναφορά χρήσης 
και δείτε τις φορτίσεις που ήταν 
σε εξέλιξη όταν εμφανίστηκε η 
επισήμανση «Απαιτείται σέρβις».

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Τα εικονίδια κατάστασης φόρτισης
Στους «Φορτιστές» θα βρείτε ένα υπόμνημα με τα εικονίδια κατάστασης φόρτισης. Αυτό θα σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε την τρέχουσα κατάσταση κάθε σταθμού φόρτισης.

Σε φόρτιση 
Ένα ηλεκτρικό όχημα έχει 
συνδεθεί στον σταθμό φόρτισης 
και εκτελείται φόρτιση αυτήν τη 
στιγμή.

Σε αναμονή 
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται 
μόνο στιγμιαία όταν ο σταθμός 
φόρτισης βρίσκεται στη διαδικασία 
επαλήθευσης των δεδομένων 
χρήστη ή πραγματοποιείται 
ενημέρωση του λογισμικού.
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Αφού επιλέξετε τη διαχείριση ενός συγκεκριμένου φορτιστή, θα δείτε την καρτέλα 
«Λεπτομέρειες τοποθεσίας».

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τους άλλους φορτιστές σας από το 
αναπτυσσόμενο μενού «Επιλεγμένος φορτιστής».

5

5

4

4

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Μπορείτε να δείτε τις ώρες λειτουργίας των φορτιστών σας EV επιλέγοντας την καρτέλα 
«Πρόγραμμα λειτουργίας».

Για να ορίσετε τις ώρες που θα λειτουργούν οι φορτιστές σας, επιλέξτε «Επεξεργασία 
προγράμματος» και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. 

6

6

7

7

Στον πίνακα Πρόγραμμα λειτουργίας, το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τη διαθεσιμότητα και το λευκό 
χρώμα τις ώρες εκτός λειτουργίας. 
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Για να δείτε τις χρεώσεις χρήσης για τον επιλεγμένο σταθμό φόρτισης, επιλέξτε τη σελίδα 
«Χρεώσεις χρήσης». Εδώ μπορείτε να δείτε και τις Χρεώσεις μίσθωσης.

ΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΟΥ

*Συνιστάται να μη χρεώνετε τέλη μίσθωσης με την εξαίρεση τοποθεσιών υψηλής κυκλοφορίας ή υψηλού 
τζίρου. Για περισσότερες πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τις χρεώσεις μίσθωσης, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση BlinkCharging.com/Host-Resources.

8

8
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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Για να εκτελέσετε αναφορά χρήσης για έναν σταθμό φόρτισης για μια  
συγκεκριμένη χρονική περίοδο: 
       
        Επιλέξτε τη σελίδα «Στατιστικά χρήσης». 
 
       Εισαγάγετε την «Ήμερομηνία έναρξης» για την έναρξη της περιόδου αναφοράς.

 
  Εισαγάγετε την «Ήμερομηνία λήξης» για το τέλος της περιόδου αναφοράς. 
 
  Επιλέξτε «Προβολή δεδομένων πίνακα».

9

9
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13

14

Επιλέξτε τη σελίδα «Διαχείριση αντιπροσώπων». 

Για να προσθέσετε έναν αντιπρόσωπο κάντε κλικ στη σελίδα «Φορτιστές».

Δημιουργία νέου αντιπροσώπου
Αντιπρόσωπος είναι ένας χρήστης που έχει εξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζεται τους σταθμούς 
σας φόρτισής Blink. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να διαθέτει δικαιώματα διαχείρισης των 
χρεώσεων μίσθωσης του σταθμού φόρτισης, να βλέπει στατιστικά εμπορικής χρήσης και να 
εκτελεί αναφορές. 

14

15

15

Επιλέξτε «Δημιουργία νέου αντιπροσώπου». 

Όταν δημιουργήσετε έναν νέο αντιπρόσωπο, θα λάβει ένα email από το Δίκτυο Blink που θα τον προσκαλεί 
να αποδεχθεί την πρόσκληση και να συνδεθεί για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του και να αρχίσει να 
διαχειρίζεται τους φορτιστές που του έχετε αναθέσει.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

13
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Ο αντιπρόσωπος θα προστεθεί στην περιοχή «Διαχείριση λογαριασμών». Κάντε κλικ στη 
«Διαχείριση» για να αναθέσετε δικαιώματα.

Ο αντιπρόσωπος θα εμφανίζεται με κατάσταση εκκρεμότητας, έως ότου αποδεχθεί την πρόσκληση που έχει 
λάβει μέσω email.

Στο αναδυόμενο παράθυρο εισαγάγετε το όνομα και το email του ατόμου που θέλετε να 
προστεθεί ως ο νέος αντιπρόσωπος. Έπειτα, κάντε κλικ στη «Δημιουργία αντιπροσώπου».

17

17

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

16

16
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Στο ανεπτυγμένο παράθυρο «Διαχείριση» επιλέξτε «Ανάθεση φορτιστών» για να 
αναθέσετε στον αντιπρόσωπο τη διαχείριση των φορτιστών σας. Μπορείτε να ορίσετε 
δικαιώματα για την προβολή αναφορών και μετρητών, τη διαχείριση της διεύθυνσης και 
του προγράμματος φορτιστή ή/και τη διαχείριση εντολών. Ο αντιπρόσωπος μπορεί επίσης 
να διαγραφεί από αυτό το ανεπτυγμένο παράθυρο.

18

18

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



  16BlinkCharging.gr • 210 7232862 

Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο «Ανάθεση φορτιστών». Επιλέξτε τους 
επιθυμητούς φορτιστές στους οποίους θα έχει πρόσβαση ο αντιπρόσωπος και έπειτα 
επιλέξτε «Ανάθεση» για την υποβολή των επιλογών.

19

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

19
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21

20

Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αποθήκευση» για την υποβολή των αλλαγών.

Επιλέξτε δικαιώματα ανά φορτιστή. 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

20

21
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δημιουργία και προβολή αναφορών 
Το Δίκτυο Blink επιτρέπει στους εξυπηρετητές να δημιουργούν προσαρμοσμένες αναφορές 
για τη δραστηριότητα των σταθμών φόρτισης. Οι αναφορές μπορούν να προσαρμόζονται με 
βάση το χρονικό πλαίσιο, ώστε να μπορείτε να δείτε πώς η χρήση των σταθμών σας αλλάζει 
από τις καθημερινές στα Σαββατοκύριακα και με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι οδηγοί EV 
ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητά τους. Εάν παρατηρήσετε ότι οι φορτιστές σας είναι πάντα 
απασχολημένοι σε συγκεκριμένες ώρες, αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία να προσθέσετε 
περισσότερους σταθμούς φόρτισης στην τοποθεσία σας. Για να διαπιστώσετε εάν η τοποθεσία 
σας απαιτεί περισσότερους φορτιστές με βάση τις αναφορές σας χρήσης, επικοινωνήστε με τη 
Blink στο (888) 998.2546 x3.

Για να δείτε τη χρήση για όλους τους σταθμούς σας φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης περιόδου, επιλέξτε τη σελίδα «Αναφορές».
Επιλέξτε «Προβολή» κάτω από την ένδειξη «Αναφορά εμπορικής χρήσης 
φορτιστή - Λεπτομέρειες.»

2

2

1

1
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Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια αναφορά που περιέχει δεδομένα για όλους τους σταθμούς 
σας φόρτισης. Για τη λήψη αυτών των δεδομένων:

α. Επιλέξτε «CSV» από τη λίστα «Εναλλακτικές μορφές λήψης» και θα πραγματοποιηθεί  
  λήψη του αρχείου δεδομένων.

β. Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε Excel, ανοίξτε το αρχείο και  
  αποθηκεύστε το ως υπολογιστικό φύλλο Excel.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

3 

3 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών 
Οι προσαρμοσμένες αναφορές θα σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργείτε αναφορές 
με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.  Μπορείτε να φιλτράρετε με βάση συγκεκριμένες 
παραμέτρους, να προσθέτετε και να αφαιρείτε πεδία, και να αποθηκεύετε τις προσαρμοσμένες 
αναφορές. 

4

Κάντε κλικ στην επιθυμητή καρτέλα προσαρμοσμένης αναφοράς.

Κάντε κλικ στο «Νέα» για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά.

4

5

5
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα αναφοράς. 

Επιλέξτε Datamart.

Δημιουργήστε την προσαρμοσμένη αναφορά μεταφέροντας το επιθυμητό πεδίο από τη 
στήλη «Διαθέσιμο» στη στήλη «Επιλεγμένο».

Επιλέξτε «Αποθήκευση» και θα ανοίξει η νέα αναφορά. 

Εάν θα θέλατε να ενσωματώσετε τα δεδομένα Δικτύου Blink στα συστήματά σας μέσω πρόσβασης API, 
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διακριτικό αναφοράς επιλέγοντας τη σελίδα «Διακριτικό αναφοράς» στην 
υποενότητα. Από εδώ, απλώς κάντε κλικ στη «Δημιουργία νέας".
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ΣΤΟΛΟΣ

Ρύθμιση στόλου
Η διαχείριση ομάδας στόλου σάς επιτρέπει να βλέπετε ποιες μονάδες EVSE και Κάρτες Blink έχουν 
ανατεθεί σε κάθε ομάδα. Οι τιμές μπορούν επίσης να ελέγχονται με τη δημιουργία ομάδων στόλου 
και την ανάθεση σε αυτές διαφορετικών συστημάτων τιμολόγησης. Προκειμένου να αναθέσετε 
παραμέτρους στόλου πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την ομάδα στόλου σας.

Επιλέξτε «Προσθήκη ομάδας στόλου» για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα στόλου.

Εισαγάγετε το όνομα ομάδας στόλου και επιλέξτε «Δημιουργία». Η νέα ομάδα θα εμφανιστεί 
στην ενότητα «Οι τρέχουσες ομάδες στόλου σας».

1

1

2

2
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ΣΤΟΛΟΣ

Επιλέξτε «Ανάθεση σταθμών» για να αναθέσετε συγκεκριμένες ομάδες στόλου σε σταθμού 
φόρτισης. 

Επιλέξτε τους φορτιστές που θα θέλατε να αναθέσετε στην ομάδα στόλου.

Επιλέξτε «Επιλογή ανάθεσης». 

Να σημειωθεί ότι όταν επιλέγετε «Διαχείριση» θα μεταφέρεστε πίσω στη σελίδα «Διαχείριση του φορτιστή 
σας».

3

3

4

4

5

5

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε την ομάδα που θα θέλατε να συσχετίσετε με τον 
φορτιστή. 

Επιλέξτε «Συσχέτιση».

6
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7

6
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ΣΤΟΛΟΣ

Για να αναθέσετε Κάρτες Blink σε μια ομάδα στόλου, επιλέξτε «Ανάθεση καρτών».

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς κάρτας μέλους στο πεδίο, με διαστήματα μεταξύ πολλαπλών 
καταχωρήσεων. Οι αριθμοί μέλους αναγράφονται στην πίσω πλευρά της κάρτας.

Επιλέξτε το όνομα ομάδας στόλου στο αναπτυσσόμενο μενού.

Επιλέξτε «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε.

8

8
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(888).998.2546
BlinkCharging.com

Member # 000000000

Use of this card is subject to the cardholder agreement

Hold card to reader and 
follow onscreen instructions.

Plug the connector to your 
EV charging port.

After charging, press the lock 
release button and unplug.
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ΣΤΟΛΟΣ

Διαχείριση στόλου
Η διαχείριση ομάδας στόλου σάς επιτρέπει να βλέπετε ποιες μονάδες EVSE και Κάρτες Blink έχουν 
ανατεθεί σε κάθε ομάδα.

Επιλέξτε την επιθυμητή Ομάδα στόλου για διαχείριση, από το αναπτυσσόμενο μενού. 

Στην περιοχή «Διαχείριση σταθμών», μπορείτε να προσθέσετε φορτιστές και να 
ενημερώσετε την κατάσταση του στόλου.

Επιλέξτε «Ενημέρωση κατάστασης ιδιωτικού στόλου» για να ενημερώσετε την ιδιωτική 
ή δημόσια διαθεσιμότητα.
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ΣΤΟΛΟΣ

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Ναι ή Όχι, από το αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε 
«Ενημέρωση» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

«Ιδιωτικός» σημαίνει ότι μόνο οι κάρτες μέλους που έχουν ανατεθεί στην ομάδα στόλου μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους σταθμούς φόρτισης.

4
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ΣΤΟΛΟΣ

5

Για να προσθέσετε φορτιστές στην ομάδα στόλου σας, επιλέξτε «Προσθήκη φορτιστή».5
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ΣΤΟΛΟΣ

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τους επιθυμητούς φορτιστές για ανάθεση στην ομάδα 
στόλου. 

Επιλέξτε «Ενημέρωση» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

6
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ΣΤΟΛΟΣ

Επιλέξτε «Διαχείριση καρτών» για να δείτε και να διαχειριστείτε κάρτες που έχουν 
ανατεθεί στην επιλεγμένη ομάδα στόλου.

Επιλέξτε «Κατάργηση» για να αφαιρέσετε την κάρτα από την ομάδα στόλου.

Επιλέξτε «Προσθήκη κάρτας» για να προσθέσετε μια κάρτα στην ομάδα στόλου. 
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ΣΤΟΛΟΣ

Στο αναδυόμενο παράθυρο, πληκτρολογήστε στο πεδίο τους αριθμούς κάρτας μέλους, με 
διαστήματα μεταξύ πολλαπλών καταχωρήσεων. Οι αριθμοί μέλους αναγράφονται στην 
πίσω πλευρά της κάρτας.

Επιλέξτε «Προσθήκη» για υποβολή.

11

11

12

12

Για περισσότερες πληροφορίες ή για βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη 
εξυπηρετητών στο 210 7232862.
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