


SAGA
ÍSORKU

„Af hverju geta ekki allir selt rafmagn?“

Hugmynd

Hugmynd, þróun og vinna

Lausn teiknuð

Samstarf við VIRTA

Fyrsta hraðhleðslan tengd við Ísorku

Ísorka opnuð formlega

Ísorka hefur gjaldtöku fyrstir á Íslandi

Ísorka eru fyrstir til að álagsdreifa í gegnum 3G

Þúsund virkir notendur
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www.isorka.is

ÍSORKA
Komum rafmagni í umferð

ISK

Rekstrarkerfi

24 tíma þjónusta Álagstýring rafmagns

Greiðslumiðlun

Ísorka býður upp á 
rekstrarkerfi fyrir 
fjölbýlishús, fyrirtæki og 
stofnanir.

Neyðarsími Ísorku er 
opinn allar sólahringinn 
fyrir fólk í vandræðum.

Sjálfvirk greiðslumiðlun 
skilar fjármunum 
stöðvareigenda inn á 
reikning mánaðarlega.

Með því að hafa 
álagstýringu í öllum 
lausnum Ísorku erum við 
tilbúin í framtíðina.



www.isorka.is

ÍSORKA
Komum rafmagni í umferð

Einstaklingar Fyrirtæki Hleðslunet

Heimahleðslustöðvar

Uppsetningar

Fjölbýlislausnir

Hleðslustöðvar

Ráðgjöf

Þjónusta á stöðvum

Uppsetningar

Notendur Ísorku

Stjórnun hleðslustöðva 
almennings

Þjónustunet sem nýtist 
fyrirtækjum og 

stofnunum



LAUSNIR
ÍSORKU

Reglur & Kröfur

Allar lausnir og búnaður Ísorku 
bera þær vottanir og staðla sem 
krafist er um hér á landi.

Hægt er skoða handbók 
Mannvirkjastofnunar í gegnum 
hlekk :

https://isorka.is/wp-
content/uploads/2018/04/NM85
672-MVS-rafbilar-NET.pdf



www.virta.global

BAKHJARL
ÍSORKU

200.000

Hleðslustöðvar í lifandi 
samskiptum í gegnum aðrar 
veitur.

450.000

Hleðslustöðvar staðsettar í 
gagnagrunni

Tugir Starfsmanna

Með sérþekkingu á 
hleðslustöðvum. Skrifstofur 
VIRTA eru í Finnlandi, Svíþjóð, 
Þýskalandi og Frakklandi.

http://www.virta.global/


UMBOÐ
Komum rafmagni í umferð



Mínar síður

Netverslun

Kort af hleðslustöðvum

Upplýsingar

HEIMASÍÐA
ÍSORKU

www.isorka.is



Frítt fyrir alla

Staðsetningar hleðslustöðva

Lifandi staða allra stöðva

Notkunaryfirlit

Hægt að nota til að byrja/stöðva hleðslu

Hægt  að stofna aðgang beint úr appi

Leiðsögn að stöðvum

Hægt að staðgreiða

Er á 7 tungumálum

ÍSORKU
APPIÐ



MÍNAR
SÍÐUR

Allar hleðslulotur

Staða inneignar / notkun

Yfirlit reikninga

Yfirlit færslur

Bæta við hleðslulyklum

Bæta við / aftengja kreditkort

Er á 8 tungumálum



Með auðkennislykli

Með símanum

Með öllum hleðslulausnum sem 
Ísorka býður upp á er hægt að 
einkenna sig með farsímanum.

Auðkennislykill Ísorku er frír 
fyrir þá sem kjósa frekar að 
auðkenna sig með honum.

AÐGANGSTÝRINGAR



Sendur frítt heim

Einfaldur í notkun

Notkun send í Appið / Mínar síður

Hægt að hafa 2 lykla á sama aðgang

HLEÐSLULYKILL
ÍSORKU



UPPLÝSINGAR
Á STÖÐ

Notkunarleiðbeiningar

Þjónusta 24/7

Upplýsingar um staðgreiðslu

QR kóði fyrir staðgreiðslu



STÖÐVAREIGENDUR

Yfirlit stöðva

Allar hleðslulotur

Útkeyrsla á skýrslum

Tölfræði stöðva

Verðstjórnun

Álagstýring

Fjarstilling stöðva

Opna fyrir hleðslu
Stöðva hleðslu
Sleppa kapli
Endurræsa
Uppfæra hugbúnað



Stöðvareigandi

Stjórnar verðinu sjálfur
kWst. – Tími – kWst og tími – Tími frátekinn

Fjármunir

Hver mánaðarmót skilar Ísorka öllum 
fjármunum beint inn á reikning stöðvareiganda.

Reikningur

Samhliða fjármunum berst kreditreikningur í 
tölvupósti til stöðvareiganda.

ISK

GREIÐSLUMIÐLUN



Álagsdreifing

Með álagsdreifingu Ísorku er 
auðvelt að fjölga stöðvum án 
þess að stækka heimtaug.

Fjartenging

Ísorka er eina fyrirtækið á Íslandi sem 
býður álagsdreifingar gegnum 
fjartengingu. 

Hleðsluhraði

Álagsdreifing Ísorku sér um að hægja eða 
auka hleðsluhraða eftir því hversu margir 
bílar eru að hlaða.

ÁLAGSSTÝRING



Allir stöðvareigendur geta valið hvort stöðin 
þeirra sé sýnileg í appinu hjá Ísorku og 
reikiþjónustum.

Með því að tengja stöðvar við snjalllausnir þá
verða þær sýnilegar og týnast aldrei.

Notendur geta séð hvar þær eru og hvort
þær eru lausar, í notkun eða bilaðar. Einnig
getum við miðlað þeim í aðrar gagnagrunna

Hubject
Google maps
Plugsurfing
Garmin
TomTom 

SÝNILEIKI



VÖKTUN ÍSORKU

1.400 Virkir notendur

Stöðvar um land allt

Heimsóknir á viku

Uppitími á stöðvum

232

850

99%



VIÐSKIPTAVINIR ÍSORKU



Sigurður Ástgeirsson
Framkvæmdastjóri

siggi@isorka.is
www.isorka.is


