
ABL reev ready

eMobility eenvoudig en toekomstbestendig.

Met een op maat gemaakte laadoplossing.



Wat is ABL reev ready?

De afgestemde laadoplossing voor uw eMobility-project

ABL reev ready combineert krachtige en voorgeconfigureerde ABL-hardware met de 

intelligente reev Software. Deze wordt snel en eenvoudig geactiveerd met de reev ready 

licentiecodes, zodat u het potentieel van het laadnetwerk ten volle kunt benutten.

In het reev Dashboard, het intuïtieve online operatorportaal, kunnen de oplaadpunten 

eenvoudig worden aangestuurd en kunnen laadprocessen worden beheerd.

Kies nu voor ABL reev ready en laad gemakkelijk en intelligent

met het reev Dashboard.

Oplaadpunten van de

toekomst zijn intelligent

Haal meer uit uw ABL oplaadpunt: de reev Cloudsoftware maakt uw ABL reev

ready wallbox efficiënter, ze automatiseert processen en vereenvoudigt de bediening en het beheer
van laadprocessen – alles op een plek: in het reev Dashboard.
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  Eenvoudige en snelle ingebruikname: hardware met al  

geplaatste simkaart en een reev ready voorconfiguratie

  Eenvoudige activering van het reev Dashboard met de  

 reev ready licentiecode

   Flexibele uitbreiding van het laadnetwerk

  Uitstekende persoonlijke ondersteuning van ABL en  

reev dankzij jarenlange samenwerking

Maximale flexibiliteit & schaalbaarheid

Met ABL reev ready kiest u voor een toekomstbestendige laadoplossing die op elk moment kan

worden uitgebreid en kan meegroeien met uw eisen. Aansluiting van verdere oplaadpunten is altijd

mogelijk. Zo kan het laadnetwerk worden aangepast aan de behoeften – of dat nu voor bedrijven, 

woningbouw, commercieel vastgoed, parkeergarages of horeca is. Ook kan de omvang van de 

functies van de software indien nodig worden uitgebreid met een upgrade in het reev Dashboard.

 

 

Minimale moeite & maximaal vermogen

Dankzij de combinatie van de voorgeconfigureerde ABL reev ready Hardware met de reev ready
licentiecodes, verloopt de ingebruikname snel en eenvoudig. Omdat de configuratie minder tijd
vraagt, kunnen tijd en kosten laag worden gehouden. ABL reev ready is een hoogwaardige en

krachtige totaaloplossing met maximale flexibiliteit, automatisering en eenvoudige bediening.

 

 

Volledige transparantie & veiligheid

Alle processen worden transparant getoond en kan op elk moment worden bekeken zullen. 

Gebruikersgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Een 

geïntegreerde SIM-kaart voorkomt problemen met WiFi en LAN-verbindingen..

ABL en reev combineren

uitmuntendheid in hardware

en software

54



&
Looptijd & kosten

De eerste 24 maanden
De kosten voor het gebruik van de softwarelicentie zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de

reev ready licentiecode voor de eerste 24 maanden.

Na 24 maanden
Pro en Compact worden na 24 maanden automatisch met een jaar verlengd. Kosten worden

jaarlijks berekend.

In gebruik nemen

ABL reev ready Set-Up

Upgrade

U wilt alle functies van de reev Software gebruiken? Geen probleem, ook na

aanschaf van de Compact-licentie kunt u op elk moment upgraden. Beheerder kunnen dit 

gemakkelijk zelf doen in het reev dashboard.

Bestellung

ABL reev ready kan besteld worden bij de elektrogroothandel en via onze andere 

distributiepartners. Als u vragen heeft, beantwoorden de medewerkers van reev en ABL deze 

graag.

Hoe kunt u bestellen?

1) ABL Wallbox reev ready selecteren

2) reev ready licentiecode selecteren (Compact, Pro)

3)  Vooraf geconfigureerd(e) oplaadpunt(en) en reev ready licentiecode laten leveren

Alle ABL reev ready hardwaremodellen

ontvangt u inclusief geplaatste reev

simkaart en voorgeconfigureerde ID‘s
voor oplaadpunten.

Krachtige ABL Hardware reev ready licentiesleutel

Voor elk oplaadpunt hebt u een reev ready

licentiesleutel (duur van 24 maanden) nodig

en kunt u tussen Compact en Pro kiezen.

Aansluiten, registreren, opladen

De laadstations zijn in slechts 4 stappen bedrijfsklaar door 

de klaar voor gebruik door een gekwalificeerde elektricien

Stap 1:

Wallbox installeren

Stap 2: 

Online activeren: reev.com/install

Stap 3:

„reev“ sticker op de wallbox aanbrengen

Stap 4: 

Beheerder-set aan de beheerder overhandigen

Nu kan de operator gemakkelijk het reev Dashboard 
activeren met de reev ready licentiesleutels op reev.com/setup.

Inbetriebnahme & 

Online-Aktivierung

1. Wallbox installieren  

Install Wallbox 

2. Online aktivieren: reev.com/install 

Activate online: reev.com/install

3. „reev“ Sticker auf der Wallbox anbringen 

Apply  reev  sticker to the Wallbox

4. Betreiber-Set an Betreiber übergeben 

Hand over User Pack to user

Setup & online activation
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Hardwareopties

Combineer hoogwaardige hardware van ABL met

de intelligente reev Software

Wallbox eM4 Twin reev ready

• Eenvoudige bediening door  

 een intuïtieve  

 gebruikersinterface - LED  

 Halo signaleert de status van  

 het oplaadpunt

• Vlak ontwerp – ideaal voor 

 ondergrondse parkeergarages

• Ontworpen voor bedrade en 

 draadloze groepsoplossingen

• Hoogste veiligheidskenmerken  

 (geïntegreerde FI-type A,  

 DC-aardlekstroommeting,  

 lasdetectie)

Oplaadpunten                                                         2  1 2

Oplaadpunten                                                     22 kW  22 kW 44 kW

Wallbox eMH2 Wallbox eMC2
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reev Dashboard

Het gebruiksvriendelijke online operatorportaal

De voordeelen met reev

De softwarefuncties worden via het reev Dashboard beheerd. Het reev Dashboard hoeft 

alleen in het begin online geactiveerd te worden en is dan direct gebruiksklaar. De intuïtieve 

gebruikersinterface is gemakkelijk te gebruiken en maakt het beheer van het laadnetwerk 

eenvoudig en handig.

De softwarelicenties Compact en Pro bieden verschillende functies en daardoor is gebruik 

op maat mogelijk. Afhankelijk van de individuele behoeften en vereisten kan tussen de beide 

softwaremodellen worden gekozen.

 

Een gedetailleerde opsomming van de functies van de reev Software vindt u hier: reev.com/software

   Persoonlijke

   ondersteuning

Wij staan voor een hoge betrokkenheid bij

onze klanten. U kunt altijd rekenen op ons

advies en kwaliteitsondersteuning bieden  

van echte professionelen.

   Kwaliteit

reev staat voor eersteklas producten &

diensten. Wij bieden de hoogste kwaliteit op

alle gebieden.

   Beleven &
   weet hoe

Met reev heb je een ervaren contactpersoon

aan de zijkant waarop u kunt er volledig op

vertrouwen. Software, hardware, elektrische

installatie en energievoorziening – via onze

wij verenigen partnernetwerk kennis op alle

gebieden.

   Eenvoud &
   Automatisering

Onze software is gebruiksvriendelijk en 

intuïtief te bedienen. De verregaande 

automatisering van de processen zorgt voor 

een eenvoudige en efficiënte werking.

    Veiligheid &
    transparantie

Alle processen worden transparant getoond 

en kan op elk moment worden bekeken zullen. 

Gebruikersgegevens worden verwerkt in 

overeenstemming met de geldende 

wetgeving.

  Flexibiliteit &
  schaalbaarheid

Wij bieden oplossingen voor projecten van 

elke omvang. Zowel voor kleine installaties 

als voor complexe grootschalige projecten. 

Groei en aanpassing zijn geen probleem.
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  Gecontroleerde toegang
 Toegangsrechten voor bevoegde bestuurders, bijvoorbeeld via een RFID-kaart.

 Mogelijkheid tot openbaarmaking (eRoaming en/of spontane ad hoc opladen).

   Gebruikersbeheer & Flexibele toekenning van tarieven
 Gebruikersgroepen aanmaken en beheren, zoals bestuurders van bedrijfswagens,

 werknemers, gasten, gebruikers van parkeerplaatsen en de respectieve tarieven toewijzen.

 De operator kiest de laadpercentages en kan deze altijd flexibel aanpassen.
 

   Monitoring & beheer
  Duidelijke weergave van het gebruik van het terrein en de laadprocessen in real time.

 Centrale registratie van alle locaties. Foutmeldingen kunnen via toegang op afstand

 worden opgelost.

   Geautomatiseerde facturering
  Geen moeite door automatische facturering. Facturatie op naam van de gebruiker. Veilige

 betalingsverwerking via onze partner Stripe.

   reev App voor bestuurders
  De reev App is de interface tussen de beheerder van de laadoplossing en bestuurder. Met

 de reev App kunnen geregistreerde gebruikers zelf onboarden, factureringsinformatie veilig

 beheren, het laadproces in realtime eenvoudig overzien en volgen, laadprocessen mobiel

 beginnen en beëindigen en de eigen gebruiksgeschiedenis inzien.

   Auto van de zaak thuis opladen
  Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun bestuurders van bedrijfswagens belastingvrij

 een thuislaadstation ter beschikking te stellen. De laadprocessen worden via het reev  

 Dashboard nauwkeurig in kWh geregistreerd en automatisch doorgegeven aan de   

 werkgever. Zo kunnen de elektriciteitskosten gemakkelijk intern worden geboekt,

 bijvoorbeeld samen met de maandelijkse onkostenvergoeding. Meer informatie op: 

 reev.com/auto-van-de-zaak-thuis-opladen

Omvang van de functies Overzicht van de

reev softwarelicenties

Licentieversies sdf x

Compact
 

nauwkeurige

verbruikscontrole op

meerdere locaties

Pro
 

openbaar opladen

en geautomatiseerde

afrekening

Toegangscontrole

Automatische software updates

Ondersteuning

Gebruikersbeheer

Monitoring & beheer

Smartphone-app voor bestuurders

Openbaar opladen

(eRoaming & Ad Hoc-opladen)

Geautomatiseerde afrekenings-

& betaalwijzen

Beheer van laadtarieven

sdf sdf
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Dashboard Compact

Beheer uw laadnetwerk precies en transparant.

Compact is specifiek afgestemd op het bewaken van oplaadpunten en
maakt nauwkeurige consumptiecontrole via meerdere locaties mogelijk.

Dashboard Pro

Realiseer de mogelijkheden van een intelligent laadnetwerk

volledig uit.

Voor wie is de

reev Dashboard Compact?

We raden Compact Klanten, die 

• toegang en verbruik van de oplaadpunten wilt volgen en controleren

• de laad- en verbruikshistorie op elk moment in een duidelijk overzicht wilt bekijken

• meerdere bestuurders op verschillende locaties wilt laten laden en centraal wilt beheren

• de laadprocessen niet volledig geautomatiseerd wilt afrekenen (bijvoorbeeld kleine 

woningbouwverenigingen)

• het mogelijk maken om een auto van de zaak thuis op te laden en de elektriciteitskosten per  

consumptie te registreren

• oplaadprocessen intern te factureren en te verrekenen (bijvoorbeeld met chauffeurs van de 

auto van de zaak) 

Voor wie is de

reev Dashboard Pro?

We raden reev Dashboard Pro aan wanneer u naast de bewakingsfuncties,

• voor oplaadprocessen kosten in rekening wilt brengen

• voor verschillende gebruikersgroepen tegen verschillende tarieven wilt laten opladen

• uw laadnetwerk economisch wilt exploiteren

• oplaadprocessen geautomatiseerd wilt laten factureren en handmatige inspanningen wilt 

vermijden

• het verbruik per kWh en in verschillende grootboekrekeningen wilt vastleggen

• oplaadprocessen van bestuurders van een auto van de zaak thuis wilt laten factureren of 

verrekenen

De licentieversie Pro is speciaal ontworpen voor gebruikssituaties waarin oplaadprocessen

tegen betaling worden aangeboden en volledig geautomatiseerd gefactureerd moeten worden.

De beheerder kan met het laadnetwerk extra inkomsten genereren en ze op deze manier zuinig.

gebruiken.
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