Zdjęcie może różnić się od aktualnego produktu

Pa r king.L o gic
Na kogo możesz liczyć ws. zaoferowania
kompleksowego systemu zarządzania parkingiem?
SKIDATA – logicznie.

Potężny

Elastyczny

• Łączy całe doświadczenie zarządzania biznesem
parkigowym w jednym systemie parkingowym
• Jeden system pasujący do wszystkich
segmentów biznesu parkingowego
• Niezawodny i ekonomiczny
• Ciągły rozwój funkcjonalności we
wszystkich obszarach systemu

• Skalowalność, od prostych parkingów przy
budynkach, po kompleksowe i wielozadaniowe
rozwiązania parkingów miejskich
• Daleko idąca konfigurowalność - poprzez
wiele opcjonalnych modułów w połączeniu
ze wszechstronnymi możliwościami ustawień
- sprawiająca, że Parking.Logic spełnia
niemal wszystkie wymagania Klientów

Otwarty

Zaufanie przez doświadczenie

• Kompleksowy interfejs oraz serwisy on-line
otwierają drzwi do nowych segmentów biznesu i
zapewniają niezależność, jak i ochronę inwestycji
• Otwarty na każdy rodzaj integracji, od systemów
ERP po rozwiązania transport publicznego

• Nowe technologie w połączeniu
z wieloletnim doświadczeniem
profesjonalistów w branży parkingowej
• Tysiące zadowolonych Klientów i instalacje
na całym świecie mówią same za siebie
• Solidny partner, by iść do przodu
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Cechy
• Wielofunkcyjna ręczna kasa do przetwarzania
biletów i przyjmowania płatności oraz zarządzania
sprzedażą na Twoim parkingu.
• Control Center – łatwy monitoring i kontrola wszystkich
urządzeń wchodzących w skład systemu, od kolumn
wjazdowych i wyjazdowych, po automatyczne kasy
płatnicze. Interkom VoIP dostępny jako opcja.
• Administracja i konfiguracja – od definiowania
artykułów sprzedaży i zarządzania cenami, po
administrowanie danymi i konfigurowanie urządzeń.
Zawiera wszystkie programy niezbędne do administracji
i konserwacji całego systemu parkingowego.
• Raportowanie i statystyki – elastyczne raporty finansowe
i operacyjne oraz statystyki pozwolą na śledzenie
wszystkich niezbędnych zdarzeń i liczb w każdej chwili.
• Elastyczne funkcje oprogramowania – ponad 40
modułów oprogramowania dostępnych po to, by
poszerzyć podstawowe funkcje systemu. Rezerwacje
miejsc parkingowych, integracja istniejących nośników
danych, wykorzystanie mobilnych urządzeń, integracja
z systemem rozpoznawania numerów rejestracyjnych,
opcje reklamowe na urządzeniach, aktywne wsparcie
programów lojalnościowych klientów oraz bilety elektroniczne
na smartfonach. To tylko kilka z dostępnych opcji
modułów oprogramowania SKIDATA Parking.Logic.
• Interfejs pozwalający na elastyczne, indywidualne rozbudowy
różnych części systemu parkingowego SKIDATA. Integracja
systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych, systemu
nawigacji parkingowej lub dodatkowy sprzęt, jak czytniki
zbliżeniowe. Więcej informacji na temat opcji rozszerzeń
w dokumentach dotyczących interfejsów SKIDATA.
• Zdalny dostęp – różne opcje zdalnego dostępu do systemu
pozwalają na pełną kontrolę całego systemu parkingowego
SKIDATA z dowolnego miejsca w każdej chwili.
• Bezpieczeństwo – Parking.Logic jest budowany
zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi wytycznymi
dla systemów przetwarzających karty kredytowe
(PCI/PA-DSS). To gwarantuje, że oprogramowanie
systemu parkingowego spełnia najnowsze wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, jak również to, że rozwój
oprogramowania oraz procedury konserwacji i obsługi
są przedmiotem ciągłego testowania zabezpieczeń.

Wersja standardowa
Zestaw funkcji standardowego oprogramowania
Obsługa kasy manualnej poprzez ekran dotykowy
• Przetwarzanie biletów i przyjmowanie
płatności za jednorazowe bilety
• Produkcja długoterminowych biletów, kart gości, biletów
kongresowych, biletów imprezowych, biletów na wyjazd
• Bilety pojedynczego wyjazdu, bilety zastępcze,
bilety krótkoterminowe, sprzedaż specjalna,
zgubiony bilet, bilety walidujące
• Obsługa różnych metod płatności
(gotówka, czeki, rachunki/faktury)
• Drukowanie i przegląd paragonów
• Opłaty parkingowe pre-paid
• Funkcja anulowania transakcji
Control Center
• Wyświetlanie aktualnych zdarzeń
systemowych i komunikatów o stanie
• Kontrola wszystkich urządzeń w systemie parkingowym

Raportowanie
• Przygotowanie i obsługa dziennych
i miesięcznych raportów
Konfiguracja
• Konfiguracja wszystkich urządzeń
w systemie parkingowym
• Definiowanie i edycja taryf, warunków
taryf oraz okna czasowego taryf
• Definiowanie i edycja świąt/dni handlowych
• Konfiguracja stawek podatkowych
• Definiowanie i edycja dostawców walidacji
• Zarządzanie personelem; rejestracja i edycja
użytkowników z ich konkretnymi uprawnieniami
• Pomoc on-line, pomoc kontekstowa
dla każdego pola wejściowego
Administracja klienta
• Wprowadzanie i edycja informacji o
klientach i użytkownikach

Opcje
Opcjonalne moduły oprogramowania
• Artykuły
• Kasa na wyjeździe
• PCI/PA-DSS
• Ustawienia
• Portfel elektroniczny
• Zdalne informowanie o zdarzeniach
• Zewnętrzne systemy kartowe
• Zewnętrzne aplikacje Web
• Konfigurowalne raporty
• Waluty obce
• Pieniądze
• Duże obiekty
• Główna jednostka administracji - Client / Server
• ISO15693 / ISO14443
• Zwrot biletów
• Karty kredytowe/debetowe
• Klienci
• Karty klientów
• Mobilny Control Center
• Opóźniona płatność
• Parkingi
• Zdalny pulpit
• Rezerwacje (Podstawowe)
• Rezerwacje (Rozbudowane)
• Zaawansowane ustawienia
• Statystyki
• Całkowity licznik
• TagMaster Hands-Free
• Stawki
• VAT
• Dystrybułowanie procesów
• Dodatkowe ustawienia
• Zewnętrzne urządzenia (Mobile.Gate)
• Logi zmian
• Elektroniczne bilety
• Kupony
Interfejsy publiczne
• Eksport/import danych na bazie plików
• Elastyczny eksport danych na bazie plików
• Dostęp on-line do bazy danych
• Serwis połączeń on-line (dawny Host Communication)
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