
myNewMotion
Brugervejledning  
til virksomheder
Konfigurer og administrer ladestationer 
og ladekort på den digitale brugerportal 
myNewMotion.
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Kom godt  
i gang med 
myNewMotion

Del 1

MyNewMotion er vores online portal,  
hvor du nemt kan administrere ladestationer  
og ladekort. I denne guide finder du al den 
information, du behøver for at opsætte  
og administrere jeres ladeinfrastruktur.
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1.  Gå til my.newmotion.com
 Når du besøger myNewMotion, skal du bruge Google Chrome,  
 Safari eller Firefox som browser. Portalen fungerer ikke optimalt  
 med Internet Explorer. 
2.  Klik på Register ud for NewMotion logoet
3.  Vælg privat køb, og klik på Register an account
4.  Udfyld dine kontooplysninger
 Når du er færdig, skal du klikke på Register. En registrerings-email vil   
 blive sendt til dig, hvor du vil blive bedt om at oprette en adgangskode til  
 din myNewMotion konto.
5.  Brug emailen til at oprette adgangskode og login

Sådan registreres en konto
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Sådan aktiveres en ladestation               1/2

1.  Log på myNewMotion 
 Når du besøger myNewMotion, skal du bruge Google Chrome, 
 Safari eller Firefox som browser. Platformen fungerer ikke optimalt  
 med Internet Explorer. 
2.  Naviger til Charge points i menuen
3.  Klik på Add charge point
4.  Indtast serienummeret, og klik på Next
 Modellen på ladestationen vises nu. Klik på Next igen
5.  Giv din ladestation et navn, og udfyld adressen

FØR DU GÅR I GANG
Notér serienumrene på jeres 
ladestationer. Du finder en mærkat 
med serienummeret påtrykt på 
ladestationen. Skriv serienumrene på 
alle jeres ladestationer ned, og tildel 
hver ladestation et navn.
 

Serial Num
ber:

xx xxx xxx

5
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Sådan aktiveres en ladestation               2/2

6.  Klik på Next for at bekræfte dit abonnement
 Ladestationens serienummer er blevet tilknyttet et abonnement. Godkend  
 de viste oplysninger, og bekræft abonnementet. Hvis oplysningerne er   
 forkerte, skal du kontakte kundeservice. 
7.  Gæstebrug
 Beslut, hvem der kan få adgang til jeres ladestationer.
 •  Deaktiveret – Det er kun jer, der kan bruge ladestationen
 •  Gratis for gæster – Alle med et NewMotion ladekort har gratis  
     adgang til ladestationen
 •  Betalt af gæster – Giver jer mulighed for at fastsætte en pris
8.  Vælg, om jeres ladestationer skal være tilgængelige for andre 
 Hvis I ønsker at jeres ladestationer skal være synlige på kortet og være   
 offentligt tilgængelige, så skal du på kortet markere hvor ladestationerne 
 er placeret.

9.  Kontrol af adgang
 Hvis du ønsker at give udvalgte ladekort fri adgang til jeres ladestationer,  
 skal du indtaste det opladningskort, du ønsker at føje til ladestationen.   
 Hvis du vil angive en pris for det pågældende ladekort, skal du skubbe  
 skyderen mod højre, så den bliver blå. Du får nu mulighed for at fastsætte  
 en pris. Hvis du vil give fri adgang og ikke debitere kortet, skal skyderen  
 forblive til venstre, og du skal klikke på Save and continue
10. Udfyld bankoplysninger 
 Hvis der er angivet en pris for gæstebrug for en ladestation, skal du tilføje  
 bankoplysninger for, hvor du ønsker pengene overført til.
11. Godkend og gem  
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Sådan aktiveres et ladekort

1.  Log på my.NewMotion.com
 Når du besøger myNewMotion, skal du bruge Google Chrome,  
 Safari eller Firefox som browser. Platformen fungerer ikke optimalt 
 med Internet Explorer. 
2.  Naviger til Charge cards i menuen
3.  Klik på Add charge card  
4.  Udfyld kortoplysninger  
 Indtast nummeret, der står på ladekortet, giv kortet et entydigt navn,  
 og klik på Next.

5.  Vælg privat eller offentlig opladning
 • Privat opladning
    Hvis vælges privat opladning, kan kortet kun bruges på private  
         ladestationer, som der er givet adgang til, f.eks. privat bopæl, hvor
    betaling for opladning ikke er nødvendig.
 • Offentlig opladning 
   Hvis vælges offentlig opladning, kan kortet bruges både på private 
   ladestationer, som der er givet adgang til og til det offentligt
   tilgængelige ladenetværk. For at betale for disse sessioner skal der
   indtastes bankoplysninger.
6.   Godkend og gem 
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Sådan fås indblik i opladning

Indsigt og kontrol
Kontrolpanelet på myNewMotion giver overblik over jeres ladestationer, forbrug 
og CO2-besparelser. Få detaljeret oversigt over alle ladesessioner, der er 
foretaget med jeres ladekort. Herudover kan ses varighed af ladesessioner, om 
de enkelte ladestationer er ledige, optaget, ude af drift eller offline.

Rapportering
På portalen kan oprettes rapporter med ladehistorik og -data, 
hvilke kan downloades for egen administration og eventuelt videre 
bearbejdning. For at oprette en rapport, så gå til kontrolpanel og under 
ladesessioner vælges Download i højre hjørne. Tilgængelig i PDF- og  
Excel-format.  

Afregning og fakturering  
Under fanen fakturering kan ses faktura og betalingsoplysninger, samt 
refusionsoversigter. For medarbejdere der skal godtgøres for egne afholdte 
udgifter til strømforbrug gøres det her. For nemheds skyld modtager I også 
faktura på forbrug pr. email én gang om måneden. Faktura for bestilte og 
installerede ladestationer vises ikke her.

Indsigt og kontrol Rapportering Afregning og fakturering 
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Sådan optimeres udnyttelsen af ladestationer

Når I har investeret i ladeinfrastruktur, vil I naturligvis gerne udnytte 
den så omkostningseffektivt, som muligt. For at optimere udnyttelsen 
af jeres ladeinfrastruktur kan I fjernstyre ladestationerne eller opfordre 
medarbejderne til ikke at optage ladestationerne unødigt ved hjælp  
af Group Charge App’en.
 

Fjernkontrol af ladestationer
Med myNewMotion er det nemt at starte og stoppe ladesessioner på jeres 
ladestationer. Det gøres ved at klikke på tandhjulet ud for den aktuelle ladestation. 
Vælges at stoppe en ladesession, frigives ladekablet, så det kan tages ud. 
Herved kan ladestationen benyttes af andre medarbejdere eller besøgende.

Group Charge App
Group Charge App’en hjælper jer med at få mest muligt ud af ladeinfrastrukturen, 
i takt med at behovet vokser. I appen kan medarbejderne se status for jeres 
ladestationer, se hvem der oplader og få besked, når en ladestation bliver ledig, 
samt bede andre kolleger om at flytte deres fuldt opladede biler via en lukket 
gruppechat. Vil du vide mere om mulighederne ved Group Charge App’en,  
så kontakt NewMotion.



myNewMotion
-funktionaliteter

Del 2

For at sikre optimal udnyttelse af jeres 
ladeinfrastruktur, er det relevant at følge med i 
jeres opladningsdata. Med myNewMotion kan 
I nemt se og downloade jeres opladningsdata 
og eventuelt kombinere dem med andre data 
og dermed skabe værdifuld indsigt. 
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Kort over ladestationer

På kortet kan ses alle offentligt tilgængelige ladepunkter, herunder jeres egne, 
hvis de er gjort synlige for andre. Brug søgefeltet i øverste højre hjørne for at 
søge en lokation eller placering. Brug filteret   til at vælge søgekriterier.  
Klik på Apply filter for at starte søgningen. 

På kortet vises ladepunkterne som grønne NewMotion ikoner. Klik på ikonet for 
at få vist detaljer for et ladepunkt, herunder information om pris, tilgængelighed 
og ladeeffekt.

På dette sted er en eller flere ladestationer tilgængelige

På dette sted er alle ladestationer i øjeblikket optaget

På dette sted er ingen ladestationer tilgængelige på grund af fejl

Status for ladestationer på dette sted er i aktuelt ukendt.  
Vær opmærksom på, at ladestationerne muligvis ikke fungerer korrekt 
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Kontrolpanel

Kontrolpanelet giver overblik over alle ladesessioner hos jer. Under 
Charge points fremgår alle jeres ladestationer og status for hver enkelt. 
Fanen Charge cards viser de ladekort, I har registreret. 

Op til højre kan vælges for hvilken periode der ønskes opladningsdata.  
Klik på det ønskede interval eller angiv en specifik periode.

Under Charging sessions vises de seneste ladesessioner. Du kan vælge 
hvordan ladesessionerne skal sorteres og downloade oversigten enten som 
PDF- eller Excel.

Du kan også fjernstyre jeres ladestationer. Klik på tandhjulet ud for den 
ønskede ladestation og vælg Start eller Stop af ladesession. Denne funktion 
anvendes også for at nulstille en ladestation.

When clicking the
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Ladekort

På myNewMotion kan du få vist, aktivere og administrere jeres ladekort. 
Der medfølger et antal ladekort sammen med ordren på ladeudstyr. Klik på  
Add charge card for at tilføje et nyt ladekort, eller skift indstillinger for 
eksisterende ladekort ved at klikke på Edit. Hvis du vil blokere et ladekort, f.eks. 
hvis det er tabt eller stjålet, så klik på Block.

For medarbejdere der skal betale for opladning, skal de oprette en konto 
på myNewMotion, tilføje ladekortet, som du har tildelt dem, vælge Offentlig 
opladning og tilføje betalingsoplysninger. Hvis en medarbejder allerede har 
et ladekort, kan løbenummeret på ladekortet tilføjes til ladestationerne i jeres 
netværk. Der kan gives adgang til udvalgte eller alle jeres ladestationer.

For at tilføje allerede eksisterende ladekortoplysninger skal du ind i 
konfigurationsafsnittet for dine ladestationer og her tilføje detaljerne.
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Ladestationer

Se, aktivér og administrer jeres ladestationer. Klik på Add charge point for 
at tilføje en ny ladestation, eller skift indstillinger for eksisterende ladestationer 
ved at klikke på Edit. Har du brug for hjælp til at aktivere dine ladestationer? 
Så se kapitlet Sådan aktiveres en ladestation.

Adgangskontrol 
Alle de ladekort, som du tilføjer til en ladestation, giver adgang til alle ladestationer 
på denne konto. De bliver dog ikke automatisk indstillet til brug på offentlige 
ladestationer, da enkeltpersoner først skal tilføje betalingsoplysninger.

Når du tilføjer ladekort til en ladestation kan du angive forskellige priser for hver 
medarbejder. På denne måde kan du f.eks. differentiere priserne for forskellige 
medarbejdergrupper.
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Fakturering

Faktura 
Få vist og/eller download dine faktura fra NewMotion. Klik på den betalingskonto, 
for hvilken du ønsker at se faktura og klik herefter på den månedfaktura du 
ønsker at se. Faktura fra og med 12.2019 kan ses på myNewMotion.

Betalingsoplysninger
Skift betalingsoplysninger. Klik på Edit ud for de oplysninger, du gerne vil ændre. 
Du kan kun ændre betalingsoplysninger her. Hvis du vil ændre en bankkonto, 
kan det kun gøres gennem indstillingerne for din ladestation eller ladekort. 



Support

Del 3

Klik på spørgsmålstegn ikonet for at se 
beskrivelse og forklaring til myNewMotion. 
Se også de oftest stillede spørgsmål og 
tilhørende svar i det følgende. Har du alligevel 
spørgsmål, så kontakt vores kundeservice.
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Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre betalingsoplysninger på faktura?
Hvis du vil ændre navnet, adressen eller e-mailen, der bruges på din faktura, 
skal du følge disse trin:

1.  Log på my.NewMotion.com med din email og adgangskode.
2.  Gå til Billing > Billing information
3.  Klik på Edit for den betalingskonto, som du vil ændre.
4.  Indtast de korrekte oplysninger, og klik på Save for at bekræfte.
 
De nye betalingsoplysninger bliver anvendt til alle kommende faktura. Hvis du 
har foretaget ændringerne inden den 10. i måneden, vil ændringerne gælde for 
månedfakturaen. Det er ikke muligt at ændre det aktuelle bankkontonummer 
på myNewMotion.

Hvordan anmoder jeg om en fakturakopi?
Du kan se og downloade dine faktura på myNewMotion. I topmenuen vælges 
faktura eller betaling vist med en sparegris.        Faktura fra og med december 
2019 kan findes på myNewMotion. Faktura der er ældre end denne dato kan 
du måske være heldig at finde i din mailbox, ellers kan du anmode om en kopi 
hos kundeservice kundeservice@newmotion.com.

Bemærk, at faktura for køb af ladeudstyr ikke er gemt i myNewMotion.

Hvordan anmoder jeg om ladekort?
Du kan bestille flere ladekort via din NewMotion Account Manager.

Hvor henvender jeg mig ved spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om bestilling af ladekort eller om at få yderligere ladekort, 
så kontakt din NewMotion Account Manager. Hvis du har spørgsmål af teknisk 
karakter, så kontakt kundeservice på +45 78 15 02 03 eller
kundeservice@newmotion.com
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din 
Account Manager eller vores kundeservice på +45 78 15 02 03 
eller kundeservice@newmotion.com 

Kontakt 

http://www.newmotion.com

