


Cégünk küldetése az értékes tapasztalatok és a jövő innovatív

megoldásainak összehangolása. Egy olyan rendszert és

szolgáltatás együttest kínálunk, amely ezeket a szempontokat

figyelembe véve átláthatóan és logikusan támogatja a fenntartható

és hatékony városok működésének minden szegmensét.
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A CÉG BEMUTATKOZÁSA
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EGY MODERN VÁROS KIHÍVÁSA



Minden olyan modern kori városban, amely meg tudta szervezni a közösség életét

egy mindenki számára kedvező szimbiózis érdekében, felmerültek bizonyos

működéssel kapcsolatos problémák. A hatékony együttélés kialakítása során

általában ezek a faktorok okoznak kihívást, ezért mi ezekre a hátráltató tényezőkre

kerestünk megoldást és alakítottunk ki stratégiát:

• közterületi parkolás: jellemző a férőhelyek hiánya, a szervezetlen ellenőrzés, és 

a környezetet károsító szabálytalan parkolás

• köztisztaságot akadályozó tényezők

• forgalmi dugó

• közterületek illegális igénybevétele

• illegális reklámelhelyezés

• közterületi bűncselekmény

• közösség tájékoztatásának hiánya, üzenetek áramlásának lassúsága vagy 

elakadása
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EGY MODERN VÁROS 

KIHÍVÁSA



• Bemutatkozás

• Egy modern város kihívása

• Megoldások

• Szolgáltatás bemutatása

• Termékek bemutatása

• Opciók

• Referenciák
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TÉMÁK



A problémák megoldásának érdekében, együttműködve a hivatalokkal /

önkormányzatokkal, egy hatékony szabályozott rendszer kiépítésén dolgozunk.

Ehhez a munkához kész megoldásokkal rendelkezünk, amelyekből az

önkormányzatok saját szempontjai szerint személyre szabottan választhatnak.

• városüzemeltető automaták elhelyezése üzemvitele:

- parkolójegy vásárlás

- elektromos autó töltés

- városi információ-és reklám megjelenítése
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MEGOLDÁSOK



• térfigyelő kamerák képei alapján történő automatikus

intézkedés

• kerék bilincs alkalmazásának támogatása

• parkolási engedélyek kiadása és ellenőrzése

• a folyamatokhoz szükséges fizetési rendszerek

kialakítása (érmés, kártyás, mobilfizetési lehetőség)

• az ellenőrzésben résztvevő személyzet/járművek

GPS alapú követése, hatékony diszpécser szolgálat

meg szervezése

• a szükséges ügyfélszolgálati back-office tevékenység

kialakítása

7

MEGOLDÁSOK



• Bemutatkozás

• Egy modern város kihívása

• Megoldások

• Szolgáltatás bemutatása

• Termékek bemutatása

• Opciók

• Referenciák
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TÉMÁK



A Közterület- és parkolás ügyviteli rendszerünk (P3MS) több mint 40 féle modullal rendelkezik,

amelyek egy zárt, biztonságos hálózatban felölelnek minden idevágó feladatot, például:

• parkolással és közterület menedzsmenttel kapcsolatos ellenőrzések, lekérdezések és

információ gyűjtés

• lakossági parkolási engedélyek kiadása, nyomon követése és nyilvántartása

• háttér adminisztrációs folyamatok teljes körű kezelése

• polgárok számára lehetőséget kínál az ügyeik kezelésére és ellenőrzésére

• belső- és külső pénzügyi feladatok (adminisztráció, riportok, kintlévőségek, stb.) teljes körű

kezelése

• ügyirat és dokumentáció kezelése és naplózása

• rendészeti feladatok, hatékony végrehajtás szabályszegések esetén

Ezek a modulok nem igényelnek semmilyen segédrendszert, nem szükséges megvásárolni egyéb

fizetős szoftvereket. A teljes rendszer működéséhez kizárólag az alap infrastruktúra szükséges.
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KÖZTERÜLET-

ÉS PARKOLÁS ÜGYVITELI RENDSZER

P3MS



• Bemutatkozás

• Egy modern város kihívása

• Megoldások

• Szolgáltatás bemutatása

• Termékek bemutatása

• Opciók

• Referenciák
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TÉMÁK
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MULTIFUNKCIONÁLIS 

VÁROSÜZEMELTETŐ 

AUTOMATA

A Multifunkcionális Városüzemeltető

Automata rendszerei lehetővé teszik a

városi információkhoz és a parkolóhoz

való fogyasztói hozzáférés bővülését,

miközben egyszerű, zökkenőmentes

tranzakciós műveleteket biztosít.
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FUNKCIÓK

• 17 hüvelykes érintőképernyős monitor
• 3 nyelvű menürendszer
• Érmevizsgáló és elfogadó rendszer
• Kártya olvasó
• USB csatlakozó (telefon feltöltés)
• Jack csatlakozó
• Segélyhívás funkció
• Parkolójegy vásárlás (mobil, kártya, 

készpénz)
• Wi-Fi hotspot
• Térfigyelő, biztonsági kamera

illetve lehetőség van integrálni további funkciókat
például:

• BKK futár alkalmazás
• Pótdíj befizetés
• Mobil egyenleg feltöltés
• Nyilvános telefon
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MÉRETEK
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DIGITÁLIS KIJELZŐ



• Legmagasabb minőséget nyújtó kültéri digitális felület

• Azonnali kommunikációs lehetőséget biztosít (távvezérelhető)

• A reklámok széleskörű választéka megjeleníthető

• Megjeleníthető a parkoló helyek telítettsége

• Környezet tudatosság (papíralapú reklámok megszüntetése)

• 55” kijelző

• 1-2-3 oldalra felszerelhető

• 1 oldalas vagy két oldalas kijelző

• Üzem hőmérséklet: -20 oC – 80 oC
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DIGITÁLIS KIJELZŐ
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ELEKTROMOS JÁRMŰ TÖLTŐ
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ELEKTROMOS 

JÁRMŰ TÖLTŐ

Az SCEVC választható opcióval a DOKK

URBAN STATION egy kiterjesztett zöld

benzinkútként működhet, amely lehetővé

teszi a városok zöld szállítási koncepciójának

kiterjesztését és támogatását.



• Bemutatkozás

• Egy modern város kihívása

• Megoldások

• Szolgáltatás bemutatása

• Termékek bemutatása

• Opciók

• Referenciák
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TÉMÁK
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OPCIÓK

BASIC MONO DUAL



• Bemutatkozás

• Egy modern város kihívása

• Megoldások

• Szolgáltatás bemutatása

• Termékek bemutatása

• Opciók

• Referenciák
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TÉMÁK
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REFERENCIÁK
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KITELEPÍTETT
AUTOMATÁK

Használatban lévő automaták:

• Maros utca

• Csörsz utca



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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