
RIEŠENIE PARKOVANIA PRE SUPERMARKETY A OBCHODNÉ CENTRÁ
Podpora vzdialeným dohľadovým centrom



Bezlístkové riešenie parkovania je vašou ďalšou výhodou

Namiesto tlače parkovacieho lístka

 rozpoznanie EČV

Rýchly a efektívny

Žiadne parkovacie lístky a jednoduché platby

Užívateľsky prívetivý

Žiadne náklady na lístky, podpora dohľadovým centrom

Šetrí peniaze

Bezodpadová technológia

Šetrný k prírodnému prostrediu



Bezlístkový parkovací systém

ENTRY AND EXIT POINT

RIEŠENIE PRE SUPERMARKETY

 VJAZD

 Vjazdový stojan 

LPR Kamera 

Závora 

DOHĽADOVÉ CENTRUM

rieši všetky problémy

VÝJAZD

 Výjazdový stojan

POS terminál

LPR Kamera

Závora

zobrazí parkovné Vášho zákazníka

Umožní mu tlač parkovacieho lístka 

pre platbu parkovného v pokladni 

predajne

INFOTERMINÁL

Zákazníci vchádzajú a odchádzajú z parkoviska bez akejkoľvek interakcie, závory sa automaticky 
otvárajú po rozpoznaní EČV. Platba parkovného je možná v predajni alebo pri výjazde bezhotovostne 
bankovou kartou alebo mobilnou aplikáciou.



EČV vchádzajúceho vozidla je nasnímané 
LPR kamerou a zaznamenané v systéme.
 
Ak nie je EČV čitateľné (napr.zasnežené, 
špinavé) alebo rozpoznanie z nejakého 
dôvodu nebude možné, vjazdový stojan 
vytlačí lístok, ktorý bude slúžiť ako ID 
médium pre parkovací cyklus.
 
Pre informovanie vodiča vjazdový stojan 
používa automatické hlasové správy.

Štandardný parkovací transakčný cyklus

VJAZD

LPR - 2x rýchlejšie ako s lístkom



Štandardný parkovací transakčný cyklus

Odchádzajúce vozidlo je nasnímané 
rýchlou LPR kamerou a vyhodnotené v 
parkovacom systéme. Návštevník použije 
lístok ak ho dostal pri vjazdovom stojane. 
 
Ak vozidlo nemá uhradené 
parkovné, zákazník použije bankomatovú 
kartu pre platbu na POS terminále 
výjadzového stojanu.
 
Ak zákazník bankomatovú kartu nemá a 
predajňa je už zatvorená, môže zaplatiť 
pomocou mobilnej aplikácie.
Inak obdrží bloček s detailmi  parkovného 
a je vypustený z parkoviska. Pri ďalšej 
návšteve parkoviska sa mu toto parkovné 
pripočíta. 

VÝJAZD

LPR - 2x rýchlejšie ako s lístkom

bezhotovostná platba



Ďalší spôsob platby parkovného

Použítím dotykového displeja infoterminálu zákazník zadá EČV. Displej zobrazí fotku nasnímanú pri 
rozpoznávaní EČV na vjazde. Po potvrdení obdrží zákazník lístok, ktorý použije pri hotovostnej platbe v 
pokladni predajne.

Ak návštevník nemá pri sebe bankovú kartu



Mobilná platba parkovného

Ďalší spôsob platby parkovného

Použitím mobilnej aplikácie môže návštevník 
využiť komfort platenia parkovného priamo 
z vozidla a tak rýchlo opustiť parkovisko.
 
Ak si návštevník v aplikácii zaregistruje EČV 
a bankový účet, aplikácia dokáže vykonať 
platbu automaticky bez akejkoľvek akcie. 
Zákazník je samozrejme o platbe 
informovaný. 
 
Počas parkovania aplikácia informuje 
o detailoch parkovania: čas vjazdu, parkovné, 
atď.



Ľahký a rýchly vjazd a výjazd použitím rozpoznávania EČV. 
Lístky sa použijú len v prípade zlyhania rozpoznávania. 

LPR Kamery

Bežná pokladňa predajne sa môže použiť pre platbu 
v hotovosti použitím lístka s parkovným vydaného 
infoterminálom.  

Hotovostné platby

Zákazník je automaticky informovaný o akcii, 
ktorú má vykonať (zaparkovať, zaplatiť, atď).

Hlasové správy

Úhrady parkovného sú možné primárne bezhotovostne – 
cez POS terminál alebo mobilnú aplikáciu.

Bezhotovostné platby

Osoby VIP alebo zamestnanci môžu byť registrovaní 
pre bezplatný vstup na parkovisko pomocou RFID kariet 
alebo registráciou EČV v systéme. 

Trvalý prístup

Cez internet riešime z nášho dispečingu všetky prevádzkové 
problémy za Vás.

Dohľadové centrum

Prevádzkovateľ, správca atď môže dostávať pravidelné 
reporty alebo okamžité noti�kácie udalostí pre zachovanie 
úplného dohľadu a kontroly nad parkoviskom.

Noti�kačné služby

Uchováva sa video záznam z bezpečnostných dôvodov 
a pre riešenie možných incidentov pri ostrove parkovacieho 
systému. 

Bezpečnostné kamery



Vjazdový stojan, závora, LPR kamera

Vjazd

Vjazdový stojan, závora, LPR kamera, POS terminál

Výjazd

Infoterminál s možnosťou tlače lístku pre 
hotovostnú platbu pri pokladni predajne.

Info Point

Základná konfigurácia

Validácia lístka pri pokladni predajne po úhrade 
parkovného alebo splnení podmienok na bezplatné parkovanie

Boni�kátor



zabudovaný v infotermináli pre bezhotovostné platby

POS terminál

Plná výbava pre hotovostné a bezhotovostné platby

Automatická pokladňa

Extra stojany pre vjazd a výjazd, boni�kátory 
a infoterminály podľa kon�gurácie 
parkoviska a supermarketu. Bez obmedzení.

Vjazdové a výjadzové stojany

Voliteľné rozšírenie



Bezhotovostný ParkIS - riešenie pre supermarkety sa nachádza na viac ako 30 parkoviskách 

na Slovensku, zäčša v obchodných reťazcoch. Okrem toho sme integrovali viac ako 180 

parkovacích systémov pre parkovacie garáže, platené parkovanie, obchodné a biznis centrá, 

hotely, penzióny, zimné štadióny a športoviská, nemocnice, múzeá a galérie. Poskytujeme 

riešenia na mieru. 

Referencie

ParkIS Prehľad

Ak máte ďalšie otázky alebo máte záujem o systémové riešenie, kontaktujte nás na: info@tritonsystems.eu alebo na tel.: +421(0) 905 620 984

Softvérové moduly Technické listy

https://www.parksystems.eu/sk/parkis-overview
mailto:info@tritonsystems.eu
https://www.parksystems.eu/sk/index#solutions
https://www.parksystems.eu/sk/download

