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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μέρος των 
συνεχώς εξελισσόμενων χώρων της αυτοκίνησης και 
της ενέργειας 



Αυξανόμενος ρυθμός 
εγκαταστάσεων ΕΤΗΟ

Μέχρι και το 2020 αναμένεται να 
έχουν πωληθεί 17.5 εκατομμύρια 

φορτιστών AC και 2.13 εκατομμύρια 
DC, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 28% 

και 34% αντίστοιχα.

Εκθετική αύξηση
πωλήσεων ΗΟ

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων έχουν 

υπερδιπλασιαστεί από το 2014. Το 
2015 και 2016 υπήρξαν αυξήσεις 
κατά 72% και 41% αντίστοιχα.

Αυξανόμενη αλληλεπίδραση 
με την αγορά της ενέργειας

Έως το 2040, τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα θα καταναλώνουν 

1900 teraWh ηλεκτρικής ενέργειας, 
που αντιστοιχεί στο 10% της 

παρούσας παγκόσμιας παραγωγής 
σήμερα.

Ανάπτυξη αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Αύξηση των περιόδων φόρτισης 
Υποστήριξη διαφοροποιούμενων 

σταθμών φόρτισης

Υποστήριξη αύξησης αριθμού οδηγών

Υποστήριξη των εξελισσόμενων αναγκών 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται συνεχώς και αναμένεται να φτάσουν στο 
μέγιστο βαθμό στο 2020. Η ανάγκη για λογισμικό νέας γενιάς είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
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ΕΣ Μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Φόρτιση σε τοπικά δίκτυσα



Γνωρίστε το Everon

Το Everon είναι ένα σύστημα καθολικής διαχείρισης που συνδυάζει 
διάφορες υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα και το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα σε επιχειρήσεις και στις αυτοδιοικητικές αρχές να 
διευκολύνουν τις διαδικασίες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.



Οι φορείς της αγοράς ΗΟ
Στη βιομηχανία των ΗΟ υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς με διαφορετικές  ανάγκες.

Σκοπός του Everon είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των φορέων.
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Οι αρχές και το μέλλον μας
Το Everon έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει διαχρονική – μελλοντική  εφαρμογή 
και να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των φορέων της αγοράς ΗΟ.

01

Ακλόνητη 
αξιοπιστία 
μέσω υψηλής 
διαθεσιμότητας 
και εφεδρείας 

02

Πλήρης 
ενσωμάτωση 
μέσω δημοσίως 
ανοιχτών 
προτύπων
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Απεριόριστες 
δυνατότητες 
κλιμάκωσης 
μέσω 
απεριόριστης 
υπολογιστικής 
ισχύος και 
αποθήκευσης

Ασφαλής  
μίσθωση 
χρήσης 
πολλαπλών 
χρηστών με 
ευπροσάρμοστη 
πλατφόρμα 
διεπαφής 
εφαρμογής



Χαρακτηριστικά 
Everon 

Διαχείριση 
σταθμού

Διαχείριση 
καρτών 

φόρτισης

Δυνατότα χρήσης 
ιδιωτικης ετικέτας

Διαμόρφωση 
προσφορών

Διαχείριση 
χρηστών 

Τιμολόγηση και 
ρύθμιση 

πληρωμών

Ορισμός 
τιμής 

φόρτισης

Πλατφόρμα διεπαφής 
εφαρμογής και 

δυνατότηες 
ενσωμάτωσης

Διαχείριση 
πρόσβασης

Online 
δημοσιοποίηση 

τοποθεσίας σταθμού

Εντοπισμός σταθμών 
και κατάθεση 

πληρωμών

Απομακρυσμένη  
συνδεσιμότητα

Σύνταξη 
αναφορών

Έξυπνη 
φόρτιση



Περιπτώσεις χρήσης Everon

Διαχείριση στόλου 
Εταιρίες που χρειάζονται 

φόρτιση για τα 
αυτοκίνητα του 

προσωπικού τους

Οικιακή φόρτιση

Για οδηγούς που πρέπει 
να φορτίσουν στο σπίτι

Εμπορική φόρτιση

Εταιρίες που 
προσφέρουν 

υπηρεσίες φόρτισης

Διαχείριση Σημείων 
Φόρτισης

Επιχειρίσεις που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
φόρτισης σε ιδιοκτήτες 

σταθμών φόρτισης

Παροχή Υπηρεσιών 
Ηλεκτροκίνησης 

Επιχειρίσεις που 
προσφέρουν υπηρεσίες 

φόρτισης σε οδηγούς ΗΟ

Πρόσβαση σε δημόσιους 
σταθμούς φόρτισης

για οδηγούς που θέλουν 
να φορτίσουν σε 

σταθμούς σε διάφορες 
πόλεις και χώρες



Οικιακή φόρτιση

Διαχείριση σταθμού φόρτισης 
Εποπτεία και ρύθμιση 

παραμέτρων

Διαχείριση χρηστών
Παροχή πρόσβασης στο λογιαριασμό 

σας από τα μέλη της οικογενείας

Σύνταξη αναφορών 
Σύνοψη διαδικασιών φόρτισης 

σε πραγματικό χρόνο

Έξυπνη φόρτιση
Φόρτιση προσαρμοζόμενη αναλόγως με 

την συνολική κατανάλωση της οικίας



Εμπορική φόρτιση
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Διαχείριση σταθμού φόρτισης
Εποπτεία και ρύθμιση παραμέτρων 

Ορισμός τιμής φόρτισης 
Καθορισμός της πολιτικής τιμολόγησης και της 

τιμής μονάδας

Διαχείριση πρόσβασης
Προσέλκυση οδηγών μέσω δωρεάν 

προσκεκλημένης φόρτισης

Online δημοσιοποίηση τοποθεσίας σταθμού 
Διασφάλιση γνωστοποίησης στους οδηγούς

Έξυπνη φόρτισηmart Charging
 Εξισορρόπηση κατανάλωσης μεταξύ 

των σταθμών φόρτισης και των  εγκαταστάσεων

Σύνταξη αναφορών  
Σύνοψη διαδικασιών φόρτισης και ηλεκτρονικών 

καρτών φόρτισης σε πραγματικό χρόνο



Διαχείριση στόλου
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Διαχείριση καρτών φόρτισης 
Καταχώρηση οδηγών και καρτών 

Διαχείριση χρηστών 
Παροχή πρόσβασης στο 

προσωπικό της επιχείρισης 

Συμψηφιστική αποζημίωση χρηστών 
Αποζημίωση κόστους σε περίπτωση 

παράλληλης οικιακής φόρτισης

Πλατφόρμα Διεπαφής εφαρμογής και 
δυνατότητες ενσωμάτωσης 

Συνδεσιμότητα με τις κύριες εφαρμογές 
λογισμικού της επιχείρισης

Διαχείριση σταθμού φόρτισης 
Εποπτεία και ρύθμιση 

παραμέτρων

Σύνταξη αναφορών  
Σύνοψη διαδικασιών φόρτισης και ηλεκτρονικών 

καρτών φόρτισης σε πραγματικό χρόνο



Πρόσβαση σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης

Διαχείριση καρτών φόρτισης 
Δυνατότητα ενεργοποίησηςτης κάρτας για χρήση 

σε δημόσιους σταθμούς

Εντοπισμός σταθμών και κατάθεση πληρωμών
Εύκολος εντοπισμός σταθμών φόρτισης και 

παροχή πρόσβσης μέσω εφαρμογής

Σύνταξη αναφορών  
Σύνοψη όλων των διαδικασιών φόρτισης 



Σύνταξη αναφορών & Πινάκων 

Σύνταξη 
αναφορών 
Σύνοψη 
εξοικονόμισης, 
κατανάλωσης 
ενέργειας, 
αποφυγής έκλυσης 
CO2 και πολλά 
περισσότερα.



Δυνατότητες μισθωτών
Ως μισθωτής της Everon, θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά 
χαρακτηριστικά ώστε να τροποποιήσετε την πλατφόρμα ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρισής σας.
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Δυνατότητες προσφορών μισθωτών

Ως μισθωτής, θα μπορείτε να προσφέρετε τις 
ακόλουθες υπηρεσίες υπό το  σήμα της επιχείρισής σας:

• Να επιχειρείτε ως Πάροχος Υπηρεσίας Ηλεκτροκίνησης και 
να προσφέρετε υπηρεσίες στους οδηγούς όπως πρόσβαση 
σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

• Να επιχειρείτε ως Διαχειριστής Σημείου Φόρτισης και να
προσφέρετε ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης και υποστήριξης
στους ιδιοκτήτες των τοποθεσιών εγκατάστασης, όπως παροχή
στθμών φόρτισης, υπηρεσίες εργασιών εγκατάστασης και
συντήρησης.
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