VEŘEJNÁ NABÍJECÍ
INFRASTRUKTURA

Veřejná nabíjecí infrastruktura
Systém plateb za odebranou energii prostřednictvím bezkontaktních platebních karet
Základním požadavkem pro veřejnou nabíjecí infrastrukturu je kromě bezpečnosti
i jednoduchost jejího používání. To platí i pro jednoduchost plateb za odebranou
energii. Ve VOLTDRIVE věříme, že veřejná infrastruktura musí být vskutku veřejná
a anonymní, tj. dostupná komukoliv bez
potřeby předchozích registrací u různých
Přehled základní architektury a funkcí systému
poskytovatelů služeb či povinné instalace
dalších mobilních aplikací. VOLTDRIVE proto
Administrace
vyvinul platební systém využívající běžné
bezkontaktní platební karty a cloudové
Daňové
úložiště daňových dokladů. Platební karta
Web
doklady
portál
tak slouží jako nástroj pro autorizaci čerpání
energie i pro platbu za ni.
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Web iB

Nabíjecí stanice – slouží jako zdroj vstupních dat o uskutečněném nabíjení, které předává přes protokol OCPP v1.6
Centrála – monitoruje síť nabíjecích stanic, nastavuje tarify pro jednotlivé stanice a přijímá data o každém
uskutečněném nabíjení. Z přijatých dat generuje zjednodušený daňový doklad s variabilním symbolem jako
identifikátorem konkrétní transakce a ukládá jej v úložišti daňových dokladů.
Web portál umožňuje přístup uživatelů nabíjecí infrastruktury k daňovým dokladům podle variabilního symbolu.
Administrace umožňuje mimo běžné údržby, obsluhy a zálohování nastavení tarifů v jednotlivých nabíjecích stanicích.
Kartové centrum smluvní banky provozovatele nabíjecí infrastruktury zpracovává veškerou komunikaci s platebním
terminálem zabudovaným v nabíjecí stanici, včetně autorizace, blokace maximální částky za odběr energie
a odúčtování výsledné platby z karty uživatele.
Banka uživatele předává prostřednictvím internetového bankovnictví (IB) uživateli o obchodníkovi (provozovateli
infrastruktury), www adrese jeho Web portálu pro přístup k dokladům a variabilního symbolu, který identifikuje platbu
a k ní příslušný daňový doklad.
PRŮBĚH NABÍJENÍ A PLATEBNÍ TRANSAKCE
¬ Uživatel veřejné nabíjecí stanice přiloží bezkontaktní platební kartu
¬ Banka rezervuje zálohu na nabíjení na kartě uživatele
¬ Aktivuje se nabíjení
¬ Ukončení nabíjení uživatelem nebo automaticky vyčerpáním rezervované částky
¬ Zaznamenání stavu načerpané energie a výpočet částky platby
¬ Uvolnění zálohy a provedení finální platební transakce
¬ Vygenerování účtenky a uložení na portálu provozovatele
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