
Selvbetjent betalingsløsning for ladestasjoner

Vourity Paybox

Vourity Paybox er en ”alt-i-ett” selvbetjent 
betalings- og serviceterminal til ladestasjoner 
for elbiler. Det muliggjør åpne betalingsme-
toder som Visa, Mastercard og mobil/QR. 
Den kan også brukes til alle typer selvbetjent 
salg, betalinger og adgangskontroll for å lage 
tilleggstjenester og nye inntektskilder. Paybox 
kan håndtere betalinger for flere EV-ladesta-
sjoner og kontakttyper (både AC og DC).  
Vourity Paybox kan installeres på eksisterende 
anlegg for å muliggjøre kortbetalinger på 
eksisterende ladestasjoner så vel som på nye 
installasjoner.

Godtar betalinger med åpne betalingsmåter som kredittkort (Visa, Mastercard), Apple Pay, Google Pay 
samt mobile betalingsmåter som Swish, Vipps, Mobile Pay og mange flere. Fungerer med Chip og Pin for 
kredittkort.

Valg av kontakttype Valg av betalingsmetode
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Full serviceintegrasjon
Få de moderne åpne betalingsmetodene du trenger, uten å ofre 
systemene som allerede fungerer for deg. Vår integrasjonsl-
vennlige plattform fungerer med eksisterende lade- og bacend-
systemer som bruker OCPP og OCPI, slik at du kan begynne å ta 
flere betalinger uten komplisert oppsett.

Backoffice
Vourity Cloud er en full CPO-backoffice som lar deg betjene og 
overvåke en flåte av EV-ladestasjoner. Den nettbaserte backoffice 
inkluderer alle de forventede funksjonene for å betjene ladesta-
sjoner, inkludert fjernstart, opplåsing, sjekk av logger, få diagnos-
tikk og oppdatering av maskinvare og programvare

Brukerfokusert opplevelse
Fornøyde kunder fører til høyere salg. Derfor tilbyr våre bru-
kervennlige selvbetjente betalingsportaler en forenklet utsjek-
kingsprosess som inkluderer krystallklare pris- og ladeskjermer, 
innløselige gavekort og kuponger, pluss en unik funksjon for 
forhåndsavtalebestilling som gjestene dine vil elske.

Forbedret salgspotensial
Med Vourity får du friheten til å tilby en skreddersydd salgsløs-
ning som betjener flere ladestasjoner fra ett sentralisert beta-
lingssystem, innebygde mersalgsverktøy for ventende kunder og 
skreddersydde prisalternativer for lojalitetsmedlemmer, ansatte 
og mer

Vourity EV-plattform
Vourity-plattformen gjør det mulig for elbilsjåfører å enkelt 
betale for ladingen ved å bruke vanlige åpne betalingsmetoder 
som kredittkort (Visa og Mastercard), Apple Pay, Google Pay, 
Swish, Vipps og mer. Charge Point Operators kan tilby disse beta-
lingsmetodene parallelt med sine eksisterende abonnementsba-
serte systemer.
Det er også mulig for ladestedene å tilby og selge ekstratjenester 
til sjåførene som gjør ventetiden mer nyttig. Noen eksempler på 
tjenester kan omfatte offentlige toaletter, bilstøvsuger, salgs- og 
kaffemaskiner, dusjer og mer.


