
Business Hub is het online platform van 
Shell Recharge waarmee u eenvoudig 
alle aspecten van uw Shell Recharge 
EV-laadinfrastructuur kunt bewaken, 
analyseren en beheren. In deze 
handleiding vindt u alle informatie 
die u nodig heeft voor het instellen en 
beheren van de EV-laadinfrastructuur 
van uw bedrijf.
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Aan de slag met
Business Hub

Om aan de slag te kunnen met Business Hub, moet eerst uw 
account worden ingesteld en geactiveerd. Voeg vervolgens 
gebruikers zoals uw locatie- of wagenparkbeheerders toe en u bent 
er klaar voor om uw EV-laadinfrastructuur efficiënter te beheren.
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Een account 
instellen

Uw accountmanager stelt uw Business Hub account voor u in.

Voor een juiste opzet vragen wij u ons een overzicht te geven van de locaties, 
de serienummers en de namen van de laadpunten.

1. Maak een lijst van de laadlocaties van uw bedrijf

2. Noteer de serienummers van uw laadpunten die op elke 
locatie zijn geïnstalleerd 
Op de laadpunten vindt u een sticker met het serienummer. Noteer het 
serienummer en geef de laadpunten een herkenbare naam. 

3. Stuur de lijst per e-mail naar uw accountmanager 
Uw account wordt gemaakt en u ontvangt kort hierna een e-mail voor 
activering.

Serienummer

4 Business Hub — Quick Reference Guide



Een account activeren

Kort na de inventarisatie ontvangt u een activeringsmail van 
Shell Recharge.

Neem contact op met uw accountmanager als u geen e-mail hebt ontvangen.

1. Open de activeringsmail  
Klik op de knop Mijn account activeren.

2. Vul uw voor- en achternaam in 
Klik op Volgende.

3. Maak een wachtwoord 
Het wachtwoord moet ten minste het volgende bevatten:

 � 8 tekens.

 � Een hoofdletter.

 � Een cijfer.

 � Een speciaal teken.

4. Lees de algemene voorwaarden 
Vink de twee selectievakjes aan en klik op Account maken.

5. U wordt automatisch ingelogd 
U ontvangt via e-mail een bevestiging dat u een account heeft gemaakt.
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Gebruikers 
toevoegen

In Business Hub zijn er twee typen gebruikers: beheerders en 
locatiebeheerders. Beide typen kunnen de EV-infrastructuur beheren, 
maar alleen beheerders kunnen andere gebruikers toevoegen, bekijken of 
blokkeren. Als u nieuwe gebruikers wilt toevoegen, is het belangrijk dat ze 
hetzelfde domein hebben als uw hoofd-e-mailaccount. 

1. Log in op uw Business Hub-account. 
Ga naar business. Shell Recharge.com en vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 

2. Ga in het menu bovenin naar Gebruikersbeheer

3. Klik op Gebruiker uitnodigen en vul de contactgegevens 
in. 
Controleer of de gebruiker hetzelfde domein gebruikt (@bedrijfx) als uw 
hoofdaccount. 

4. Selecteer de rol die u de nieuwe gebruiker wilt geven.

 � E-mobiliteitsbeheerder 
heeft toegang tot alle laadlocaties en -functies, inclusief 
factureringsinformatie en gebruikersbeheer.

 � Locatiebeheerder 
heeft toegang tot laadpunten en dashboards, en kan privétoegang 
instellen voor laadpunten op de gekozen locatie(s).

5. Selecteer de locaties waartoe u de gebruiker toegang 
wilt geven. 
De E-mobiliteitsbeheerder heeft standaard toegang tot alle locaties.

6. Klik op Gebruiker uitnodigen 
De geselecteerde gebruiker ontvangt een e-mailuitnodiging.

3

4

5

6

2

6 Business Hub — Quick Reference Guide



Business Hub 
gebruiken

Om ervoor te zorgen dat uw EV-laadinfrastructuur 
kostenefficiënt is, is het belangrijk dat u uw laadgegevens 
in de gaten houdt. In Business Hub kunt u eenvoudig de 
laadgegevens van uw bedrijf bekijken en downloaden en 
waardevolle inzichten verwerven in de prestaties en kosten van 
uw EV-laadinfrastructuur.
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Laadpuntgegevens 
bewerken

Met Business Hub kunt u de instellingen van uw laadpunten op 
afstand configureren. Bepaal eenvoudig wie toegang heeft tot 
het laadpunt en tegen welke kosten, en geef de naam en de 
locatie op een kaart weer. 

1.  Log in op uw Business Hub-account  
Ga naar business. Shell Recharge.com en vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 

2. Ga in het menu bovenin naar Laadpunten 

  Hier wordt een lijst van laadpunten weergegeven. Mist u een laadpunt? 
Neem contact op met uw accountmanager. 

3. Klik  op naast het laadpunt dat u wilt configureren 

4.  Klik op Laadpuntgegevens 
Er wordt een nieuw tabblad geopend waarop u alle bekende gegevens 
van het laadpunt ziet.
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 � Laadpuntgegevens  
Alle kenmerken van uw laadpunt. Klik op Naam bewerken om 
de naam van uw laadpunt te wijzigen. Tip: gebruik een naam die 
gemakkelijk te herleiden is. 

 � Adres van laadpunt  
Controleer en bevestig het adres van uw laadpunt. Klik op Locatie op 
kaart bewerken om het laadpunt naar de juiste locatie op de kaart te 
slepen n klik op Toepassen om uw keuze te bevestigen. 

U kunt een laadpunt alleen binnen een straal van 200 meter verplaatsen. 
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Instellingen voor 
publiek gebruik

Met instellingen voor gastgebruik of publiek gebruik bepaalt 
u wie dit laadpunt kan gebruiken en tegen welke kosten. Selecteer 
het laadpunt dat u wilt bewerken en klik op Instellingen voor 
publiek gebruik om het volgende in te schakelen: 

 � AutoCharge 
Het opladen begint meteen en u hoeft geen laadpas bij het 
laadpunt te houden. 

 � Gratis opladen met laadpas 
Iedereen die een geldige laadpas bij het laadpunt houdt, kan 
gratis opladen. 

 � Opladen tegen betaling 
Iedereen met een geldige laadpas kan tegen betaling opladen. 
Klik op Toepassen om uw keuze te bevestigen. 

Instellingen voor privégebruik: zie het volgende hoofdstuk. 
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Instellingen voor 
privégebruik

Instellingen voor privégebruik kunt u gebruiken om ervoor te zorgen dat alleen met bepaalde 
laadpassen bij de geselecteerde laadpunten kan worden opgeladen. 

1.   Log in op uw Business Hub-account 
Ga naar business. Shell Recharge.com en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

2. Ga in het menu bovenin naar Laadpunten

3.  Selecteer het laadpunt waarvoor u de toegang wilt beheren 
Kies welke laadpassen u privétoegang wilt geven tot uw laadpunten. Klik op 
Instellingen voor privégebruik en kies:
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 � Alle laadpassen toegang geven  
Geef alle laadpassen die aan uw account zijn gekoppeld toegang en bepaal 
tegen welke kosten hiermee kan worden opgeladen door voor betaalde of 
gratis toegang te kiezen. 

 � Alleen toegang geven aan specifieke laadpassen  
Zoek op naam of pasnummer naar laadpassen, selecteer de passen die u 
wilt toevoegen en voeg alle passen tegelijk toe. Bepaal tegen welke kosten 
hiermee kan worden opgeladen door voor betaalde of gratis toegang te 
kiezen. U kunt alleen betaald opladen instellen voor laadpassen waarvoor 
een betaalrekening is geconfigureerd in my Shell Recharge. 

 � Toegang van alle laadpassen intrekken 
Blokkeer alle laadpassen die eerder privétoegang hadden en bevestig uw 
keuze om de wijzigingen toe te passen. 

 � Toegang van bepaalde laadpassen intrekken  
Zoek op naam of pasnummer naar laadpassen, selecteer de passen die u wilt 
blokkeren en pas de wijzigingen voor alle passen tegelijk toe.

4. Klik Toepassen om uw keuze te bevestigen 
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Laadpassen 
privétoegang geven
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Met Business Hub kunt u laadpassen tegen betaling of 
gratis toegang geven tot specifieke laadpunten.

Voeg eenvoudig laadpassen toe en geef ze privétoegang, zodat de 
eigenaars van deze passen uw laadpunten kunnen gebruiken tegen een 
door u bepaald tarief.

1. Log in op uw Business Hub-account

 � Ga naar business. Shell Recharge.com en vul uw  
gebruikersnaam en wachtwoord in.

 � Wilt u de laadpassen betaalde of gratis toegang 
geven? 
Als u voor betaalde toegang kiest, moet u eerst uw tarief instellen 
voordat u de volgende stappen uitvoert. (Zie pagina 12: Tarief 
instellen). 

2. Ga in het menu bovenin naar Laadpassen met 
privétoegangs

3. Klik op Laadpas toevoegen

4. Voer het nummer van de laadpas in 
U kunt een laadpas alleen toevoegen als hiervoor een betaalrekening is 
geconfigureerd. 

5. Selecteer de laadpunten waartoe u deze laadpas 
toegang wilt geven 
U kunt later bepalen of met deze laadpas gratis of tegen betaling bij 
laadpunten kan worden opgeladen. 

6. Klik op Opslaan om uw keuze te bevestigen 
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Tarief 
instellen

Met Business Hub kunt u laadpassen tegen betaling of gratis 
toegang geven tot specifieke laadpunten. 

Als u voor betaalde toegang wilt kiezen, moet u eerst een tarief instellen. 

1. Log in op uw Business Hub-account 
Ga naar business. Shell Recharge.com en vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 

2. Ga in het menu bovenin naar Laadpunten

3. Selecteer de laadpunten waarvoor u het tarief wilt instellen 

4. Selecteer Tarieven beheren 

5. Stel het tarief in dat u wilt rekenen voor opladen met laadpassen met 
privétoegang bij de geselecteerde laadpunten.

6. Klik op Toepassen om uw keuze te bevestigen
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Acties 
combineren

Business Hub maakt het beheer van grote EV-
laadinfrastructuren gemakkelijk doordat u wijzigingen voor 
meerdere laadpassen, laadpunten en gebruikers tegelijk kunt 
doorvoeren en acties kunt combineren. 

Als u meerdere acties tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje 
in. Wanneer u de instellingen van een deel van uw EV-infrastructuur opent, 
ongeacht of dit een laadpunt of een laadpas is, wordt er een selectievakje aan 
de linkerkant van het element weergegeven. U kunt de elementen handmatig 
selecteren in de lijst of het selectievakje naast de kop inschakelen om alles te 
selecteren. Kies vervolgens de gewenste instellingen en klik op Toepassen om 
de wijzigingen op alle geselecteerde eenheden tegelijk toe te passen.  
to apply the changes to all selected units at once.
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Inzichten uit Business 
Hub benutten

Met Business Hub kunt u alle aspecten van het laden van 
elektrische voertuigen in uw bedrijf bewaken, analyseren en 
controleren. Ontdek hoe u optimaal rendement kunt halen uit 
uw EV-infrastructuur door inzicht in laadgegevens te benutten en 
het gebruik van laadpunten te optimaliseren. 
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Dashboard

Het dashboard van Business Hub biedt een snel 
overzicht van uw laadinfrastructuur, zowel 
voor bewaking als voor analyse. Krijg inzicht 
in de status, de bezetting en het gebruik van 
laadpunten op uw verschillende locaties en 
download rapporten om gegevens te delen. 

In het bovenste gedeelte van het dashboard ziet u een kort 
overzicht van de algemene statussen van uw laadpunten op de 
laadlocatie waarop u hebt gefilterd. Aan de gekleurde blokken 
kunt u in één oogopslag zien of een laadpunt beschikbaar is, 
bezig is met laden of bezet, defect of offline is, zodat u snel kunt 
zien of er actie nodig is. Als u op deze getallen klikt, ziet u een 
lijst met de desbetreffende laadpunten.
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Laadpunten 
monitoren

Huidige status van laadpunten 

 � Bezig met laden 
Laadpunten die op dat moment aan het opladen zijn. 

 � Bezet 
Laadpunten die bezet zijn, maar niet aan het opladen zijn. 

 � Beschikbaar 
Laadpunten die beschikbaar zijn voor opladen. 

 � Problemen 
Laadpunten met een probleem. 

 � Offline 
Laadpunten waarmee publiek opladen tijdelijk niet is 
toegestaan. Zelfs als een laadpunt offline is, is het mogelijk 
om een privé en AutoCharge-sessie te starten en een actieve 
laadsessie voort te zetten of te beëindigen. 

 � Laadpunten die moeten worden gesynchroniseerd 
Laadpunten zonder internetverbinding. 

 � Abonnementsstatus 
Laadpunten waarvoor het abonnement moet worden verlengd 
of geactiveerd. 
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Eerdere prestaties
analyseren

In het tweede gedeelte van het dashboard ziet u hoe uw 
laadlocaties in de loop van de tijd hebben gepresteerd. 
Standaard worden de afgelopen zeven dagen geselecteerd, maar door op 
de kalender te klikken, kunt u de periode selecteren waarover u meer wilt 
weten. Gebruik het filter rechtsboven om de locaties te selecteren waarvan 
u gegevens wilt bekijken. 

Bezettingsgraad vandaag 

Bekijk de bezettingsgraad van uw laadpunten, onderverdeeld naar de 
statussen Bezig met laden en Niet bezig met laden. 

Bezettingsgraad van laadpunten 

De gegevens en inzichten van Business Hub, in het bijzonder het gedeelte 
over de bezettingsgraad van laadpunten, kunnen u helpen te bepalen of 
de omvang van uw laadinfrastructuur per locatie nog steeds toereikend is 
of dat het tijd is om uit te breiden. Filter op een representatieve tijdsperiode 
en filter op locatie om uw gegevens verder te specificeren. Beweeg de 
muisaanwijzer over de grafiek met prestaties uit het verleden om het totale 
percentage tijd te zien dat uw laadpunten in gebruik waren. Over het 
algemeen is het tijd om te beginnen met opschalen wanneer uw laadpunten 
meer dan 75% worden gebruikt. 

Bezettingsgraad van locatie 

Krijg inzicht in de bezettingsgraad van de laadpunten op uw laadlocaties. 
Deze heatmap helpt u inzicht te krijgen in hoe actief uw locaties en 
laadpunten zijn en op welke dagen van de week. Ontdek laadpatronen 
op locaties en zie waar laadpunten moeten worden gecontroleerd, 
bijvoorbeeld omdat ze door iets worden geblokkeerd. 

Rapportage 

Via uw online dashboard kunt u aangepaste rapporten maken met 
laadgerelateerde informatie en deze rapporten downloaden voor uw 
eigen administratie of belastingaangifte. Als u zo’n rapport wilt maken, 
gaat u naar het dashboard, dan naar laadsessies en vervolgens klikt u op 
Downloaden in de rechterhoek. Beschikbaar in zowel pdf als Excel. 

De spreadsheets bevatten de volgende informatie:

 � Het laadpunt waar de sessie heeft plaatsgevonden 

 � Het serienummer van het laadpunt 

 � Begintijd, eindtijd en duur van de sessie

 � Laadlocatie van de sessie

 � Het type sessie (publiek of privé, betaald of gratis)
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Facturatiebeheer

Het gedeelte Facturatie biedt u een overzicht van 
de betaalrekeningen die aan uw laadpassen en 
laadpunten zijn gekoppeld, en ook kunt u die hier 
beheren.

U kunt ook een overzicht van uw facturen bekijken en deze per 
betaalrekening of maand en datum filteren en, indien nodig, als 
pdf downloaden.
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Ondersteuning

Contact

Ons team van lokale EV-experts is 24 uur per dag beschikbaar 
om u te ondersteunen bij het gebruik van Business Hub. Bekijk 
de veelgestelde vragen of gebruik de contactgegevens om 
contact op te nemen. 

We staan voor u klaar.

If you have any other questions, please contact our customer 
care team at +44 (0)20 3868 1036.
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Frequently  
asked questions

Hoeveel kost het gebruik van Business Hub? 

Toegang tot Business Hub is inbegrepen in het zakelijke Entry-abonnement van 
Shell Recharge, dat € 8,- per laadpunt per maand kost. Voor meer informatie over 
abonnementen, volumekortingen en prijzen kunt u terecht bij uw accountmanager. 

Hoeveel laadpunten kunnen er worden gekoppeld? 

Er geldt geen maximum voor het aantal laadpunten dat u kunt koppelen. Business 
Hub is ontworpen om het gebruik van grote laadinfrastructuren door bedrijven te 
ondersteunen, zoals winkels, parkeerterreinen, kantoorlocaties en meer. 

Worden de gegevens in realtime weergegeven? 

Business Hub toont zowel realtime als historische gegevens voor uw laadinfrastructuur. 

Werkt Business Hub alleen met Shell Recharge-laadpunten? 

Ja, het Business Hub-platform is speciaal ontworpen voor gebruik met de laadpunten 
van Shell Recharge. Dit zorgt voor een optimale gebruikerservaring. Het is niet 
mogelijk om laadpunten van andere merken te koppelen. 

Welke functies komen er in de toekomst? 

Uw feedback en inzichten helpen ons bij de roadmap voor ontwikkeling van Business 
Hub. Als er nieuwe functies worden geïntroduceerd, zullen we u hierover informeren 
en laten we zien hoe uw bedrijf optimaal kan profiteren van de ontwikkelingen op het 
platform. 

Waar kan ik meer informatie vinden over Business Hub? 

Meer informatie over Business Hub is te vinden op onze website. Neem rechtstreeks 
contact op met uw Shell Recharge accountmanager als u vragen heeft die hier niet 
worden beantwoord. 

Voor wie binnen mijn bedrijf is Business Hub bedoeld? 

Business Hub voorziet in de specifieke behoeften van de locatiebeheerders binnen uw 
bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die de bestuurderstoegang en laadpunten 
beheren, en medewerkers die gebruikmaken van laadgegevens, zoals gegevens over 
energieverbruik en daaraan gekoppelde kosten. 

Hebben medewerkers binnen mijn bedrijf training nodig om Business 
Hub te kunnen gebruiken? 

Nee, u heeft geen specifieke training nodig om Business Hub te kunnen gebruiken. 
Business Hub is ontworpen met het oog op de behoeften van uw bedrijf. Het is 
gebruiksvriendelijk en intuïtief, net als alle andere producten en services van Shell 
Recharge. We staan altijd klaar om u te helpen bij vragen over het platform. 

Hoe reset ik mijn wachtwoord? 

Ga naar business. Shell Recharge.com en klik op Wachtwoord vergeten? Voer u 
uw e-mailadres in en klik op Nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt een 
e-mail met een link om uw wachtwoord te resetten. 

Hoe wijzig ik de taal van het platform? 

Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven in de navigatiebalk. Selecteer naast de de 
taal die momenteel wordt gebruikt en selecteer de nieuwe voorkeurstaal Business Hub 
is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het platform wordt 
onmiddellijk vernieuwd. 

Wat doe ik als ik nog vragen heb? 

Neem contact op met uw accountmanager als u vragen hebt over het bestellen van 
laadpassen of over het uitbreiden van uw aantal laadpunten. Neem bij andere vragen 
contact op met de klantenservice via +44 (0)20 3868 1036.
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Over
Shell Recharge  
Solutions

Shell Recharge is de 
toonaangevende leverancier van 
slimme laadoplossingen voor 
elektrische voertuigen in Europa.

Onze missie is om iedereen in staat te stellen zo veel mogelijk 
kilometers te rijden op schone energie, met de focus op bedrijfs- 
en thuislocaties. Wij hebben al meer dan 80.000 laadpunten 
geplaatst door geheel Europa.

Met toegang tot meer dan 250.000+ laadpunten in 
meer dan 35 landen zijn we ook een van de belangrijkste 
roamingnetwerken in Europa. Meer dan 400.000 
geregistreerde bestuurders gebruiken de laadpas of app van 
Shell Recharge voor een naadloze laadervaring onderweg. 
Shell Recharge maakt onderdeel uit van de Shell-groep en is 
volgens ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. We zijn er trots 
op dat we sinds 2009 een actieve, leidende rol spelen in de 
branche.
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