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Bureau Veritas, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları (EVCS) için 

uçtan uca bir çözüm olan ChargeScan by BV'yi başlattı  

 BV Yeşil Çizgi’nin bir parçası olan ChargeScan by BV ile müşteriler, EVCS ağlarının 

güvenilirliğini sağlamak için varlık yaşam döngüsü boyunca doğrulanmış verilere 

erişebilecekler. 

 

Test, denetim ve belgelendirmede dünya lideri olan Bureau Veritas, tasarım, inşaat ve devreye 

almadan operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına 

(EVCS) adanmış eksiksiz bir hizmet portföyünü açıkladı. 

 

ChargeScan by BV ile müşteriler, Bureau Veritas denetçileri tarafından sahada doğrulanan gerçek 

zamanlı bilgilere güvenebileceklerdir. Şarj istasyonlarının uyumlu olmasını, her zaman kullanılabilir 

olmasını ve son müşteriler için tamamen işlevsel olmasını sağlamak için anında harekete 

geçebileceklerdir. Bu bilgiler, müşterinin mevcut dijital platformuna veya Bureau Veritas tarafından 

geliştirilen özelleştirilmiş bir dijital merkeze yerleştirilebilir. 

 

Bureau Veritas Küresel Hizmet Hatları Kıdemli Başkan Yardımcısı Renato Catrib: 

“Yeni Mobilite, çok çeşitli sürdürülebilirlik hizmetleri ve çözümleri olan Bureau Veritas Yeşil Çizgi 

temellerinden biridir ve müşterilerimizin bu alandaki büyüyen zorlukları ele almasını sağlar. ChargeScan 

by BV, müşterilerimize hem inşaat hem de operasyonlar sırasında EVCS ağlarının tam görünürlüğünü 

sağlayarak güven ve şeffaflık getiriyor. Bureau Veritas uzmanlarından alınan güvenilir bilgilere dayanarak 

anında harekete geçmelerini sağlıyoruz. Bu yeni çözüm sayesinde, elektrikli mobilitenin gelişimine katkıda 

bulunmaktan ve yeni bir sürdürülebilir kalkınma çağının rotasını belirlemekten gurur duyuyoruz”. 

Uçtan uca çözüm şunları kapsar: 

 İnşaat halindeki sarj istasyonları için proje yönetimi yardımı: 
o Ön çalışmalar için danışmanlık hizmetleri 
o Tasarım ve izin aşamaları için teknik destek ve belge yönetimi 
o İnşaat, izin ve işletmeye alma için yönetim yardımı 
o Ürün ve kurulum eğitimi 

 

 Operasyonlardaki sarj istasyonları için denetim hizmetleri: 
o Mevzuata uygunluk (düzenleme ve bakım denetimleri, şebeke yönetmeliğine uygunluk) 
o Emniyet ve güvenlik incelemeleri 
o Ağ kullanılabilirliği (durum izleme ve değerlendirme, onarımlar ve bileşen değiştirme 

yönetimi) 
o Performans izleme (devreye alma, veri yönetimi, performans testi vb.) 
o Kablosuz bağlantı testi 

 

 

 

 Bureau Veritas Yeşil Çizgi hakkında daha fazla bilgi almak için: 

 https://www.bureauveritas.com.tr/bvnin-surdurulebilirlige-adanmis-yesil-cizgi-hizmet-ve-

cozumleri 

http://www.bureauveritas.com.tr/
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Bureau Veritas Hakkında 

Bureau Veritas test, denetim ve belgelendirme alanında dünya lideri bir tedarikçidir. 1828 yılında kurulan Grubun 

dünya genelinde 1.500'den fazla ofis ve laboratuvarda 78.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Bureau Veritas, 

müşterilerinin varlıklarının, ürünlerinin, altyapısının ve süreçlerinin kalite, sağlık ve güvenlik, çevre koruma ve sosyal 

sorumluluk açısından standartlara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için hizmet ve yenilikçi çözümler 

sunarak müşterilerinin performanslarını artırmalarına yardımcı olur. 

Bureau Veritas 30 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve 600’den fazla çalışanı ile 11 ofisinde hizmet vermektedir. 

Daha fazla bilgi için, https://bureauveritas.com.tr’yi ziyaret edin. 
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