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Zintegrowane rozwiązania parkingowe 
i dodatkowa wartość dla klienta 

WITAJ
W ŚWIECIE
HUB

HUB Parking Technology jest jed-
nostką grupy FAAC zajmującą 
się opracowywaniem, produkcją, 
instalacją i obsługą posprzedażową 
systemów parkingowych znanych 
pod markami ZEAG, DATAPARK   
oraz FAAC.
HUB zapewnia elastyczne rozwiąza-
nia, zaawansowaną wiedzę tech-
niczną oraz bezpośrednią bliskość 
z klientem na poziomie lokalnym, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu 
wszystkich kompetencji, sieci i siły 
struktury globalnej. Dzięki lokalnym 
przedstawicielstwom i dystrybuto-
rom HUB działa w obu Amerykach, 
Europie, Afryce, na Bliskim Wscho-
dzie oraz w Azji i Australii.
HUB Parking Technology oznacza 
wiele lat innowacji w opracowywaniu 
najnowocześniejszych systemów, 
dzięki którym parkowanie stało się 
przyjazne dla użytkowników,   
a jednocześnie bardziej rentowne 
i prostsze w zarządzaniu dla ope-
ratorów obiektów. Jednocześnie 

HUB koncentruje się na poszerzaniu 
portfela oferowanych technologii 
oraz dostarczaniu rozwiązań, które je 
integrują i zapewniają klientowi do-
datkową wartość. Dzięki działalności 
prowadzonej na całym świecie, łą-
czącej wiedzę ze wszystkich rynków, 
produkty HUB stanowią solidne   
i niezawodne rozwiązania zaprojek-
towane by służyć przez lata. Działa-
jący na rynkach lokalnych specjaliści 
potrafią opracować i dostosować 
daną instalację do indywidualnych 
potrzeb klienta tak, aby sprostać 
jego wszystkim wymogom,   
a jednocześnie zapewnić optyma-
lizację kosztów. HUB radzi sobie ze 
wszystkim: Systemy parkingowe, 
moduły komunikacyjne (interkomy), 
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, 
dynamiczne oznakowanie stref   
i dróg oraz wiele innych podsyste-
mów, dzięki którym każde rozwią-
zanie parkingowe HUB może zostać 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Niezawodna
technologia

Parking to jedno z najważniej-
szych źródeł dochodu, a HUB 
Parking Technology maksy-
malizuje jego potencjał po-
przez przyspieszenie płatności 
parkingowych, usprawnianie 
ruchu na parkingu, dodatkowe 
opcje płatnicze, podwyższony 
poziom zabezpieczeń i krótszy 
czas konserwacji.
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Proste i uniwersalne 
oprogramowanie 

JMS czyli Janus Management 
System to internetowy system do 
zarządzania parkingiem. Jest to 
zaawansowanie oprogramowanie 
umożliwiające sterowanie wieloma 
obiektami jednocześnie, nawet 
jeżeli różnią się wyposażeniem   
– za pośrednictwem prostego  
i niezwykle przyjaznego interfejsu.
JMS zapewnia niezawodność 
i elastyczne rozwiązanie, które 
można dostosowywać do danego 
zastosowania: od małej instalacji   
do najbardziej zaawansowanego 

projektu o dużym ruchu. 
Oprogramowanie zostało 
opracowane w oparciu   
o niezaprzeczalne i wieloletnie 
doświadczenie zdobywane we 
współpracy z naszymi klientami 
w ich bardzo wyspecjalizowanych 
obszarach działania, m.in. 
zarządzanie parkingiem, 
systemy lotniskowe, miejskie 
strefy parkowania, centra 
handlowe, szpitale, uczelnie 
wyższe, hotele i stadiony.

Zalety pierwszego 
kafelkowego interfejsu do 
obsługi parkingów

JMS jest intuicyjny:

▪	 Łatwy do nauczenia się. JMS 
to niezwykle intuicyjny i przyjazny 
interfejs, którego praktycznie   
w ogóle nie trzeba się uczyć.
▪	Prosty w użyciu z dowolnej 
lokalizacji. JMS to także 
aplikacja na urządzenia mobilne, 
która umożliwia zarządzanie 
działalnością w dowolnym czasie   
i z dowolnego miejsca.
▪	Upraszcza działanie. JMS 
sprawia, że zarządzanie i procesy 
biznesowe stają się łatwiejsze  
w zarządzaniu.
▪	 Ekonomiczny. JMS poprawia 
efektywność operacyjną   
i skuteczność procedur dzięki 
zoptymalizowanemu wykorzystaniu 
zasobów organizacji.

JMS jest elastyczny:

▪	 Skalowalny. JMS to nowoczesna 
architektura, dzięki której można go 
konfigurować i dostosowywać do 
faktycznych potrzeb biznesowych 
klienta.
▪	Dopasowany. JMS umożliwia 
proste i skuteczne kierowanie 
wieloma użytkownikami, obiektami 
i podsystemami parkingowymi 
jednocześnie.
▪	Zaawansowana analityka.   
JMS zapewnia wszechstronny 
moduł raportowy, nadzór nad 
procesami i monitorowanie 
efektywności w czasie 
rzeczywistym.

▪	 Strategiczny. JMS zawiera 
profesjonalny panel Business 
Intelligence dla pogłębionej analizy 
danych, informacji biznesowych, 
statystyk operacyjnych, wraz   
z funkcją prostego przesuwania 
wizualnych elementów   
i modułów. Dostęp i prezentacja 
zaawansowanych i rozbudowanych 
analiz i statystyk jest prosta, aby 
każdy mógł je zrozumieć, a cała 
organizacja wykorzystać przy 
podejmowaniu decyzji.
▪	 Szybki dostęp. JMS zapewnia 
szybki dostęp do danych   
i informacji, co poprawia satysfakcję 
klientów końcowych.

JMS jest wszechstronny  
i niezawodny:

▪	Bez błędów. JMS został 
zaprojektowany w oparciu   
o architekturę odporną na awarie.
▪ Solidny. JMS zapewnia dobrą 
kontrolę dostępu oraz prosty 
sposób konfigurowania uprawnień 
dostępowych.
▪ Bezpieczny. JMS używa 
szyfrowanych protokołów dla 
wysokiego bezpieczeństwa danych.
▪ Obsługa chmury. JMS pozwala 
obniżyć koszty IT, a także ryzyko 
podczas migracji klienta do   
chmury, gdyż system zapewnia 
zarządzanie kopiami zapasowymi, 
utrzymanie oprogramowania   
i systematyczne aktualizacje dla 
bardziej bezstresowej obsługi 
głównej działalności klienta.



WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE 
POD RĘKĄ

Seria	ParQube	to	system	
parkingowy	marki	FAAC	
zapewniający	prostotę	obsługi	
zarówno	przez	użytkownika	
końcowego,	jak	technika,			
a	jednocześnie	niezawodność	
i	precyzję	działania	wymagane	
przez	operatora	obiektu.	
Projekt	systemu	ParQube	
koncentruje	się	wokół	jakości	
doświadczenia	z	perspektywy	
użytkownika	oraz	oferuje	
unikalny,	ergonomiczny	
wygląd	wzbogacony	
najnowocześniejszymi	
technologiami,	m.in.			
czytnikami	biletów	2D		
z	kodami	kreskowymi.	Ponadto	
ParQube	oznacza	także	dużą	
uniwersalność	i	możliwość	
adaptacji	do	potrzeb	klienta.

System	ParQube	można	
skonfigurować	w	prosty	
sposób	i	wymaga	on	jedynie	
minimalnego	zakresu	prac	
utrzymaniowych.	System	
wykorzystuje	proste,	lecz	
niezawodne	komponenty	
mechaniczne	i	elektroniczne,	
które	umożliwiają	szybkie	
czyszczenie,	wymiany			
i	kalibracje	części.	Obsługa	
techniczna	i	utrzymanie	
systemu	nie	wymaga	
specjalistycznej	wiedzy	
technicznej.
Optymalne	wykorzystanie	
systemu	jest	możliwe	nawet	
przez	niewyspecjalizowanych	
operatorów.

Seria	ParQube	została	
zaprojektowana	tak,	aby	koszty	
eksploatacji	były	niskie.	System	
wykorzystuje	technologię	
druku	z	rolki	oraz	komponenty	
sprzętowe,	które	minimalizują	
ilość	ruchomych	części	dla	jak	
najniższego	zużycia	energii	i	
długiej	trwałości	systemu.

Prostota
połączona z 
niezawodnością

Łatwa 
instalacja i 
utrzymanie

Ekonomiczny

Grupa FAAC

jest światowym liderem   
w dziedzinie automatyki bramc
i kontroli dostępu do obiektów,  
a jej doświadczenia sięgac
50 lat. Od wczesnych lat 90. 
FAAC rozbudowuje swoją 
ofertę o wiele wszechstronnych 
rozwiązań poprawiających 
rentowność obiektów 
parkingowych.

Dzisiaj HUB Parking Technology 
jest jednostką Grupy FAAC 
dedykowaną do zintegrowanych 
rozwiązań parkingowych, które 
potrafią sprostać wymaganiom 
wszystkich klientów w tym 
obszarze działalności.
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Terminale wyjazdowe/wjazdowe serii 
ParQube zawierają najnowocześniejsze 
rozwiązania i zaawansowane technologie. 
Dzięki modułowej architekturze oraz 
wszechstronnemu oprogramowaniu 
do zarządzania systemem terminale są 
gotowe do przyszłej rozbudowy  
i modernizacji.

▪	Technologia identyfikacji
Moduł biletowy obsługuje kody kreskowe 
2D z dodatkową funkcją odczytu nawet 
najbardziej zniszczonych biletów. Solidna 
drukarka termiczna w połączeniu   
z wystarczającą na długo rolką biletów   
(do 9000 szt. z rolki) zapewniają 
efektywność i rentowność pod względem 
finansowym. Dodatkowo do biletów 
papierowych terminale wjazdowe/
wyjazdowe obsługują różne technologie 
identyfikacji użytkownika, m.in. RFID, karty 
zbliżeniowe, bezdotykowe identyfikatory 
pojazdu (AVI), identyfikację tablic 
rejestracyjnych (LPR). Płatności za 
bilety są realizowane w automatycznych 
stacjach płatniczych lub za pośrednictwem 
komputerów używanych przez obsługę 
parkingu i są elektronicznie łączone z 
wydanym biletem.
 
▪	Prostota obsługi
Przedni panel jasno prezentuje 
informacje i wskazówki dla użytkownika. 
Podświetlany przycisk zakupu biletu oraz 
wyświetlacz klasy LCD zapewniają dobrą 
widoczność we wszystkich warunkach 
pogodowych, także w bezpośrednim 
słońcu.
 
▪	Łatwe utrzymanie i niezawodność
Pełnej wysokości drzwiczki boczne 
ułatwiają obsługę techniczną i sprawdzanie 
urządzenia, a także są wyposażone w 
zamek dla zwiększenia bezpieczeństwa. 
Całość wyposażenia wymaga niewielkich 

czynności utrzymaniowych dzięki   
prostej architekturze sprzętowej   
i zoptymalizowaniu przestrzeni 
wewnętrznej. Aluminiowa obudowa 
zapewnia ochronę przed korozją,   
a wbudowana ogrzewnica i wentylator 
utrzymują stałe warunki wewnątrz. 
Systemy parkingowe ParQube mogą być 
wyposażone w automatyczne bramki marki 
FAAC, która w ramach tej samej Grupy 
od wielu lat specjalizuje się w automatyce 
bram i barier.
 
▪	Dopasowanie
Przedni panel urządzenia ParQube 
może zostać łatwo dopasowany do 
charakterystyki wizualnej klienta za pomocą 
zewnętrznej folii lub malowania obudowy. 
Prosty układ portów sygnałowych 
umożliwia łączenie się z zewnętrznymi 
odbiornikami i nadajnikami, takimi jak 
sygnalizacja świetlna, rolety bramowe, 
alarmy pożarowe itp. Obsługiwane są 
także funkcje związane z obsługą wjazdu 
i wyjazdu pojazdów, m.in. grupowanie 
terminali LEX, aby zapewnić spójne  
i zoptymalizowane funkcjonowanie oraz 
rozmieszczenie urządzeń wewnątrz i na 
zewnątrz. Dostępna jest także bardziej 
kompaktowa wersja terminali wjazdowych/
wyjazdowych ParQube Small,
zapewniająca lepsze wykorzystanie 
przestrzeni oraz elegancki wygląd, przy 
zachowaniu tych samych funkcji co 
standardowe terminale.

Featuring
the future01

8

bramkiwjazd/wyjazd
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konfiguracja

akcesoria

▪ Fundament do serii ParQube

▪ Konwerter ethernet do komunikacji TCP/IP

▪ Funkcja biletów kongresowych

▪ Folia/malowanie obudowy według projektu

▪  Podświetlany wyświetlacz LCD (4 wiersze) lub 
ekran 7” z pełną gamą kolorów

▪  Standardowy interkom analogowy lub komu-
nikacja VoIP

▪  Czytnik zbliżeniowy
 (karty pasywne FAAC 125 KHz)

▪ Czytnik dalekiego zasięgu

opcje
01

PARQUBE LE PARQUBE LES-LXS PARQUBE LXHUB PARKING PRO

Terminal wjazdowy LE (LANE ENTRY) 
▪ Zamykane drzwiczki techniczne po obu stronach
▪ Aluminiowa obudowa
▪ Drukarka termiczna 2D z przecinarką
▪ Rolka papieru 270 mm – do 9000 biletów
▪  Płyta sterująca elektroniką z indukcyjnym wykry-

waczem metali i łączem RS485

Terminal wyjazdowy LX (LANE EXIT) 
▪ Zamykane drzwiczki techniczne po obu stronach
▪ Aluminiowa obudowa
▪ Wielokierunkowy laserowy skaner biletów
▪  Płyta sterująca elektroniką z indukcyjnym wykrywa-

czem metali i łączem RS485

Terminal zintegrowany LEX   
(LANE ENTRY/EXIT) 
▪ Zamykane drzwiczki techniczne po obu stronach
▪ Aluminiowa obudowa
▪  Przód: Drukarka termiczna 2D z przecinarką   

– do 9000 biletów
▪ Tył: Wielokierunkowy laserowy skaner biletów
▪  2 x płyta sterująca elektroniką z indukcyjnym wykry-

waczem metali i łączem RS485

Kompaktowy terminal  
wjazdowy/wyjazdowy LES/LXS
▪ zamykane drzwiczki techniczne
▪ Aluminiowa obudowa
▪  Wjazd: Drukarka termiczna 2D z przecinarką 

– do 2500 biletów
▪  Wyjazd: Wielokierunkowy laserowy skaner 

biletów
▪  Płyta sterująca elektroniką z indukcyjnym 

wykrywaczem metali i łączem RS485

i bramkiwjazd/wyjazd 
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Płatności w automacie nigdy nie 
były takie łatwe i szybkie! Terminal 
płatniczy został zaprojektowany 
pod kątem prostoty obsługi 
z perspektywy użytkownika 
końcowego, a dzięki dużemu 
ekranowi 15” i ergonomicznemu 
układowi płatności mogą być 
wykonywane intuicyjnie.
  Automat ParQube APS jest 
wszechstronny i obsługuje 
wszystkie najpopularniejsze 
sposoby płatności.

▪	Bezpieczeństwo
Terminal płatniczy ParQube APS 
odznacza się najwyższym 
poziomem zabezpieczeń przed 
nieuprawnionym dostępem. 
Obudowa stanowi solidną 
konstrukcję z nierdzewnej stali 
i posiada solidne drzwiczki 
przednie wyposażone w zamek 
i zawiasy, a także wewnętrzne 
mechanizmy zabezpieczające 
monety i banknoty.

▪	Dopasowany
System ParQube APS można 
łatwo dostosować do 
charakterystyki wizualnej klienta.
Dzięki różnym czytnikom i 
podajnikom terminal pozwala 

na obsługę monet, banknotów 
i wydawania reszty w różnej 
formie. Elektroniczne płatności 
za pomocą kart kredytowych są 
również obsługiwane (karty typu 
Chip&PIN) zgodnie z najnowszymi 
standardami międzynarodowymi 
w danym kraju.
▪	Prostota obsługi
Wszystkie komponenty zostały 
zaprojektowane pod kątem 
szybkiego i łatwego serwisowania, 
a modułowa architektura 
zapewnia gotowość do 
modernizacji w przyszłości. 
Automatyczny terminal płatniczy 
jest połączony z systemem 
zarządzania poprzez sieć TCP/
IP i umożliwia monitorowanie 
i raportowanie na poziomie 
oprogramowania JMS. Mówiąc 
prosto, ParQube to najlepsza 
wartość za tę cenę.

Maksymalna
prostota

12

02
automatycznyterminal  płatniczy
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konfiguracja

▪	Folia/malowanie obudowy według projektu

▪	Czytnik zbliżeniowy (doładowanie kart)

▪	Bez monet

▪	Do trzech wyrzutni (3 nominały monet – 
każda wyrzutnia po 1000 monet)

▪	Czytnik banknotów

▪	Podajnik banknotów (1 lub 2 nominały – 
każda kaseta otwarta po 1000 banknotów lub 
2000 w kasecie zamkniętej)

▪	Zamykane sejfy (standardowy lub własny 
zamek)

▪	Płatności elektroniczne kartami typu 
Chip&PIN lub zbliżeniowo (NFC)

▪	Standardowy interkom analogowy lub 
komunikacja VoIP

▪	Alarm przeciwwłamaniowy z czujnikiem 
wibracji

▪	2 wysokości cokołu: 400 mm lub 200 mm

opcje

02
Przyjazna obsługa  
Niezwykle intuicyjny 
interfejs graficzny 
sprawia, że kasjer 
łatwo uczy się 
obsługi komputera 
kasowego ParQube, 
a czas szkolenia jest 
zminimalizowany.

Nowoczesny 
projekt
Duży i kolorowy 
ekran dotykowy 
z przyciskami 
funkcyjnymi 
minimalizuje liczbę 
błędów.

Szybkie 
przetwarzanie 
Komputer kasowy 
ParQube przetwarza 
płatności w szybki 
i logiczny sposób, 
dzięki czemu ich czas 
został skrócony do 
minimum.

AUTOMATYCZNY 
TERMINAL PŁATNICZY
 
▪	Wytrzymała obudowa, stal nierdzewna 
2,5 mm, malowana
▪ Antywłamaniowe drzwiczki z bezpiecz-
nym zamkiem
▪ 4 przyciski odporne na akty wandali-
zmu
▪ System diod kierujący użytkownika 
przez proces płatności
▪ Drukarka termiczna 2D z przecinarką
▪ Wielokierunkowy laserowy skaner bile-
tów
▪ Komputer sterujący z systemem Win-
dows
▪ Wbudowana klawiatura bezprzewodo-
wa
▪ Podświetlona tacka na resztę

grigia

AUTOMATYCZNY 
TERMINAL PŁATNICZY

automatycznyterminal płatniczy kasowykomputer



SYSTEMY 
RABATOWE 
I KODUJĄCE

Wiele sieci handlowych, 
supermarketów, kin czy restauracji 
oferuje rabaty na parking jako 
sposób na promowanie i utrzymanie 
klientów.
System ParQube to dwa proste 
i niezawodne rozwiązania, które 
umożliwiają operatorom obiektów 
oferowanie takich rabatów 
parkingowych:
▪ on-line – elektroniczne kodowanie 
biletów
▪ off-line – kupony z kodami 
kreskowymi (drukowane lub cyfrowe)

W celu otrzymania rabatu na 
parking kupon jest prezentowany 
podczas płacenia w kasie lub 
automatycznym terminalu.
Liczba i wartość udzielonych 
rabatów są monitorowane oraz 
sporządzany jest zbiorczy raport, 
który umożliwia 
operatorowi parkingu rozliczenie 
opłat i rabatów z danym 
kontrahentem na uzgodnionych 
zasadach.

Proste w użyciu rozwiązania – 
lepsza rentowność obiektu   
i wyższa lojalność klientów

Bilet 

Przeglądarka

Kupon 
Aplikacja 

Terminal 
kodującyKupon 

Kod kreskowy 

Skanowanie	kodu	
kreskowego		
w	telefonie

Rabat	po			
pokazaniu	
rachunku
ze	sklepu

Dowolne	
miejsce

Łatwa	
obsługa

Samoobsługa	

Platforma

OBSŁUGA 
KLIENTA

OPERATOR 
PARKINGU 

OPERATOR 
PARKINGU   

Bez podłączenia

SYSTEMY RABATOWE/ KODUJĄCE

Drukarka

Sklep Kino Restauracja Centrum

P

Papierowy	
kupon	

Rabat	po			
pokazaniu	biletu	
parkingowego

SELF
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PRZYKŁADY 
ZASTOSOWANIA

Dynamiczne oznakowanie (VMS)
Bilet kongresowy to funkcja 
przydatna dla hoteli, które 
organizują wydarzenie, takie jak 
kongres. Co do zasady bilet jest 
wydawany uczestnikom kongresu, 
aby mogli dowolną ilość razy 
wjeżdżać i wyjeżdżać z obiektu.

Bilety takie są wydawane przez 
obsługę parkingu hotelowego – 
zazwyczaj seriami. Jest to możliwe 
dzięki naszemu Komputerowi 
kasowemu. Konfiguracja parkingu 
obejmuje skaner biletów znajdujący 
się przy wjeździe, który odczytuje 
bilety i umożliwia dostęp do 
obiektu.

Bilet kongresowy

Seria biletów kongresowych 
jest wydawana uczestnikom

Hotel organizuje 
kongres

Uczestnicy mogą 
wjechać i zaparkować 

podczas kongresu

01 02

03

05 04

Terminal wjazdowy jest 
wyposażony w skaner 

kodów kreskowych

ENTRY / EXIT
Po zakończeniu  
uczestnicy opuszczają 
obiekt, zachowując 
bilet (bez dalszych 
czynności i opłat)

Przy wjeździe panele
VMS sygnalizują ilość
dostępnych miejsc na

poszczególnych
piętrach.

Panel VSM   
pokazuje informacje   
o wolnych miejscach.

Sterownik liczący

Na każdym piętrze
centralnie sterowane
czujniki podłogowe
wykrywają pojazdy.
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Liczniki piętrowe

1 p.
2 p.
3 p.

P
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W ramach naszego zaangażowanie w stałe doskonalenie produktów, FAAC SpA oraz jej podmioty zależne i powiązane (razem „FAAC”) zastrzegają prawo do wprowadzania zmian technicznych do niniejszego   
dokumentu bez wcześniejszego uprzedzenia.

HUB Parking Technology a	Business	Unit	of	the	FAAC	Group
www.hubparking.com


