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Portal |  

Hva bruker du portalen til? 
Registrer deg først som bruker på www.easee.cloud  

Mer informasjon om portalen: https://www.notion.so/Easee-portal-e9ed53fa84fa4b00aa5b2a5c6a684943  

Under «Min side» kan du gjøre endringer i alt som er relatert til din bruker samt administrere 
produktene du har tilgang til. Du vil motta en invitasjon per sms eller e-post når ladeanlegget er 
montert, som igjen gir deg automatisk tilgang til ditt anlegg eller din egen private ladeboks. 

• Gjør endringer i brukerprofilen din, oppdater e-post osv. 

• Bytt passord 

• Administrer Easy-nøklene dine 

• Administrer betalingsinformasjonen din 

• Legg til / fjern et produkt 

• Administrer produktene dine 

• Se historisk forbruk på din bruker / ladeboks 

http://www.easee.cloud
https://www.notion.so/Easee-portal-e9ed53fa84fa4b00aa5b2a5c6a684943


Hvis du har tilgang til lader(e) i et Easee-ladeanlegg, er det to måter laderne blir tilgjengelige for 
deg på under "Mine produkter" eller i Easee-appen. 

Metode 1  →  Jeg kan lade på alle ladere i bygningen min  

Hvis du har blitt lagt til som bruker på et anlegg med flere ladere der du lader på forskjellige 
ladere hver dag, vil ladere bare bli tilgjengelige i Easee-appen og Easee-portalen etter at du har 
begynt å lade med Easee Key (brikke). Så snart du har tappet din personlige Easee Key (brikke 
registrert på din bruker) på laderen, blir den tilgjengelig i appen og portalen. 

Metode 2  →  Jeg har min egen lader og parkeringsplass i bygningen min  

Hvis du er lagt til som bruker på et ladeanlegg der du har din egen private parkeringsplass med 
lader, må administratoren (leverandør og styreleder) legge til deg som bruker på den spesifikke 
laderen. Hvis du er lagt til som bruker på en bestemt lader, vil laderen alltid være tilgjengelig i 
portalen under "Mine produkter" eller i Easee-appen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               https://play.google.com/store/apps/details?id=no.easee.apps.easee.users 
    

                                   https://apps.apple.com/no/app/easee/id1488907960 
 
 
 

Hva bruker du Easee appen til? 

I appen kan du i hovedsak finne den samme informasjonen som under  «Min side» i portalen, 
foreløpig med unntak av detaljerte forbruksrapporter (kommer i Q1 2021). I tillegg kan du gjøre 
følgende: 

• Se live ladestatus på din(e) ladeboks(er) 

• Starte og stoppe ladingen (dersom ditt anlegg er satt opp med Metode 2 som beskrevet på 
foregående side) 

• Låse ladekabel 

• Legge til Easee Key        

Easee | App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.easee.apps.easee.users
https://apps.apple.com/no/app/easee/id1488907960


Instruksjon for bruk av app  
 
 
 
 
Punkt 1. Last ned Easee applikasjonen i din app-butikk. 
(Merk: For å komme i gang med app, må du først motta en aktiverings-lenke på sms - denne vil 
bli sendt ut forløpende til alle kunder. ) 
 
 
Punkt 3. Opprett egen konto. 
 
Steg 1:  Velg «Har du ikke konto?», deretter «Opprett en nå» 
 
Steg 2: Fyll inn skjema (merk: passord må inneholde minimum åtte 
tegn og ett tall) 
 
Steg 3: Huk av for vilkår og betingelser/produktoppdateringer. 
 
Steg 4: Trykk «Opprett bruker» , du er nå ferdig med registreringen 
og skal nå finne din ladeboks i applikasjonen. 
 
 
 
Punkt 4. Legg inn RFID-brikke. 
Steg 1: Trykk på menyknapp , øverst i venstre hjørne. Trykk «mine easee keys », på neste side 
velg «+» eller «legg til nøkkel». 
 
 
 
Merk.  
Det er viktig å slette eventuelle ladebokser som tidligere er tilknyttet dette anlegget før vi 
starter denne prosessen. Enten de er lagt inn eller forsøkt lagt inn. Dette gjøres enkelt ved å 
åpne app, trykke på ladeboks og velg «slett boks». Om du har glemt passord for innlogging, velg 
«glemt passord» Følg så instruksene. 
 
 
 



 

   Easee Key | 

 
 
 
 
 
 
Hva bruker du Easee Key til? 

 
Du registrerer din personlige Easee Key i appen eller i portalen. Brikken brukes til å starte og 
avslutte ladesesjoner. Alt forbruk blir da lagret på din bruker, og du kan samtidig være trygg på 
at uvedkommende ikke kan lade på din ladeboks.  

• Trykk på «Mine Easee Keys» i app menyen for å legge til eller administrere disse 

• Skann brikken med telefonen, på laderen eller legg inn koden på baksiden av brikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruksjonen er for norskspråklig oppsett, på engelsk vil derfor noen begrep og navn ha andre betegnelser 
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