Közlekedés
Intelligens parkolási rendszer
Utcai parkolóhelyeken az aszfaltba épített szenzorok, amik jelzi az autósoknak és az ellenőrnek a foglaltságot.
Mobiltelefonos applikációval kereshető szabad helyek, integrált fizetési módszerek. Különleges parkolóhelyek,
övezetek támogatása, parkolóhely-gazdálkodás segítése.

Élhetőbb városi közlekedés,
könnyen megtalálható parkolóhelyek, olcsóbb üzemeltetés és
növekvő bevételek.

Szabad helyek mutatása
Táblákkal jelzett, vagy mobilalkalmazás segítségével is látható szabad parkolóhelyek. Egyszerű, közvetlen
navigáció a szabad parkolóhelyre.

Kihasznált kapacitások
Drága parkolóhely létesítés helyett a jelenlegi parkolási kapacitás jobb kihasználása. Nem kell zöldterületeket
elvenni a lakosságtól, az autós-gyalogos együttélés jelentősen javítható.

Hatékony ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzést, a szankciókat és a dokumentációt mobil alkalmazással támogatjuk. A kiszabott büntetésekkel kapcsolatos bevételek kezelését a központi rendszer végzi.

Elégedett autósok, elégedett gyalogosok és elégedett város.

Aktív szenzoros parkolóhelyek
A rendszer érzékeli a parkolás megtörténtét, és képes jelezni a parkolóhely
előre foglaltságát is.

Foglaltságjelző táblák

sms

A parkolási adatok valós időben kerülnek
a rendszerbe. Az információk tájékoztató
táblákon keresztül jelzik a mindenkori
foglaltságot.
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Önkormányzati
parkolás-gazdálkodás

GSM/3G/4G
mobil hálózat

Mobiltelefonos alkalmazás
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Többféle fizetési mód támogatása

Mobiltelefonos alkalmazással lehetséges
a szabad parkolóhelyek kijelzése, térképes formátumban. Üres helyre navigálás,
megüresedő hely előrejelzése és parkolási
díj fizetése könnyedén.

Készpénzes, mobiltelefonos és bankkártyás fizetési
megoldások támogatása. Összeköthető a városi
kártyával, ami a helyi lakosok számára ingyenesen
vagy kedvezményesen biztosítja a parkolást.

Navigáció
hang/térkép

Parkolási adatok visszakereshetősége
Minden parkolási és tranzakciós adat archiválódik. Parkolási statisztikák könnyű készítése, vitás ügyek esetében az
adatok egyszerűen visszakereshetőek.
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wireless szenzorok

Különleges férőhelyek kezelése
A speciális célokat szolgáló férőhelyek (mozgássérült,
mentő, taxi) megkülönböztetése és menedzselése.

Hatékony ellenőrzés
Parkolás megtörténtéről azonnal értesítés küldhető, nyomon lehet követni a türelmi idő lejártát, a nemfizető parkolást, a tilos helyen történő parkolást, a foglalás lejártát.

Smart City megoldások

Parkolóhely-gazdálkodás
Parkolóhely-optimalizálás a parkolási
szokásoknak megfelelő parkoló zónák
kialakításával. Kiemelkedő segítség a
speciális vagy korlátozott várakozási
idejű parkoló övezetek tervezéséhez és
üzemeltetéséhez.

