Möjliggör laddning åt era anställda
utan förmånsbeskattning

Genom att sälja Elektrisk ström till de anställda kan ni både finansiera nödvändiga investeringar samtidigt
som att ni undviker förmånsbeskattning. EpSpot erbjuder i samarbete med Benify en nyckelfärdig lösning
som möjliggör detta till en revolutionerande låg kostnadsnivå.
Så här fungerar det
•

Den anställde laddar ned EpSpot appen gratis

•

Benify möjliggör att berättigade individer kan
beställa laddtjänsten på Ert företag.

•

Beställning från Benify låser upp företagets
uttag i EpSpots system för den anställde.

•

Den anställde kopplar in sin bil i ledigt uttag
och scannar av uttagets QR kod.

•

Priset på elektriciteten (som bestämts av
Arbetsgivaren) accepteras och uttaget slås på.

•

Laddningen avslutas när bilen blivit full eller
kopplas ur.

•

Månadens elektricitets-köp dras automatiskt
från lönen av Benify.

•

Den anställde har tillgång till
förbrukningsrapporter i Benify

Om Benify
Benify är Sveriges ledande företag inom
ersättning och personalförmåner. Vår
förmånsportal hjälper dig att bli en attraktivare
arbetsgivare.
Om EpSpot
EpSpot är ett svenskt innovationsdrivet företag
som erbjuder kostnadseffektiva och
lättanvända lösningar för vidareförsäljning av
elektricitet. Vi riktar oss mot
fastighetsuthyrare och företag. EpSpot har
erhållit innovationsstöd från
Energimyndigheten och Vinnova . Till EpSpots
kunder hör bland annat Scania, Vasakronan
m.fl.

EpSpots lösning sätter en ny standard för vad som är möjligt.
Användarvänlighet och flexibilitet i centrum.
Kostnadseffektivt och flexibelt
Lösningen fungerar med alla Eluttag (Schuko, Typ2 mfl.).
Fungerar för laddning, motorvärme mm.
Slutanvändaren får full kontroll över sina elektricitetssessioner tack vare tjänsten EpSpot RTTS.
Robusta och tåliga debiteringsmoduler med automatisk
mjukvaruuppgradering och skalbar systemdesign med
hög systemsäkerhet
Kostnadseffektivitet tack vare
•

Prisvärd utrustning

•

Debiteringsmodulernas placering kan anpassas,
i huvudcentral, i distributionscentral eller invid
uttag.

•

Ingen extra kabeldragning för kommunikation
krävs då den sker över elkablarna.

•

Fungerar med alla internetuppkopplingar och
utan dyra IT delprojekt.

•

Utnyttja befintlig infrastruktur med hjälp av
Policykontroll, Lastbalansering , effektvakt och
kösystem som gör att kapacitet kan delas
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Fördelar Benify och EpSpots erbjudande
•
•

•
•
•

•

Beprövad och färdigintegrerad lösning.
Ni kan erbjudan lägsta möjliga el-pris
och undviker
betalningsförmedlingskostnader
genom att kostnaden för
elförbrukningen dras automatiskt från
lönen.
Den anställde erbjuds
förbrukningsrapporter i Benify
Endast företagets anställda kan
utnyttja Elektriciteten.
De anställda spar tid genom att snabbt
hitta ledig laddplats genom appens
karta.
Möjlighet till integrerad
parkeringsövervakning

Molntjänsten EpSpot RTTS.
I tjänsten igår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsövervakning – email larm vid fel
Administrationsgränssnitt via browser
Automatiskt skapande av debiteringsunderlag.
Backup
Policyefterlevnad, Effektvakt, kösystem, och
lastbalansering
Accesskontroll
Underhåll/Uppdatering av appar
Underhåll/uppdatering firmware debiteringsmoduler
Underhåll/uppdaterings EpSpot RTTS micro
transaktionstjänst
Integration Benify-EpSpot
support av super-users

Installation offereras i samarbete med elinstallatör
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