ParkingTechnology

HUB Dünyasına Hoşgel diniz
Park sistemleri için entegre, katma değerli çözümler
HUB Parking Technology, ZEAG, DATAPARK ve FAAC
markaları altında, Park Gelir Kontrol Sistemleri geliştiren,
üreten, kurulumlarını gerçekleştiren ve bunlara yönelik
satış sonrası hizmet sağlayan FAAC Grubuna ait bir Ticari
Birimdir.
HUB Parking Technology, küresel bir oyuncu olmanın
sağladığı tüm yeterlilikler, ağ ve güçle birlikte esneklik,
profesyonel uzmanlık ve yerel bir firmadaki gibi yakın
kişisel ilişkiler sunmaktadır. Yerel iştirakleri ve distribütörleri
vasıtasıyla, Kuzey & Güney Amerika, Avrupa, Afrika,
Orta Doğu, Asya ve Avusturalya’da temsil edilmektedir.
Firma, uzun yıllardan bu yana, park işleminin karlı ve
operatörlerce kolaylıkla idare edilebilir olmasının yanı
sıra, bunu kullanıcılar için de verimli kılmak amacıyla son
teknoloji ürünü sistemleri geliştirmek için devamlı yenilikler
gerçekleştirmiştir. Bu arada, HUB Parking Technology,
teknoloji farklılaştırmasının geliştirilmesine ve entegre,
katma değer içeren çözümlerin ortaya konması hususuna
gayretli bir şekilde odaklanmış bulunmaktadır.
Her piyasadan elde ettiği bilgileri bir araya getiren, dünya
çapında geliştirilmiş ürünleriyle HUB ekipmanları, sağlam,
güvenilir olup uzun süreli performansa yönelik olarak
tasarlanmışlardır.
HUB’ın yerel uzmanları tüm gerekliliklerinizi düşük
maliyetlerle karşılamanız için planlama yapabilmekte ve
kurulumunuzu buna göre uyarlayabilmektedir. Park işlemi
temel bir gelir kalemi olup, HUB Parking Technology,
ödemeleri hızlandırarak, trafik sıkışıklıklarını azaltarak,
ilave ödeme seçenekleri sunarak, güvenliği arttırarak
ve bekleme süresini aza indirerek bu fırsatı maksimum
seviyeye çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Park Sistemleri,
Değişken Mesajlı İşaretler, CCTV, Plaka Tanıma, Intercom,
Bölüm İzleme ve sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için
tasarlanan toplam bir park çözümü sunmaya yönelik
diğer tüm alt sistemler de dahil olmak üzere her şeyle biz
ilgileniyoruz..
Özel Ödül
HUB Parking Technology’e Avrupa Mimari Merkezi, Tasarım
ve Şehircilik Çalışmaları işbirliğinde Chicago Kütüphanesi,
Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından İyi Tasarım Ödülü
verilmiştir. Bu, dünya çapında tasarım mükemmeliyeti
açısından dünyanın en eski ve en çok bilinen programıdır.
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JMS Janus Yönetim Sis temi
Basit ve çok yönlü HUB yazılım çözümü
Janus Yönetim Sistemi, sadece tek bir araçla, birden fazla
park yerini ve farklı tiplerdeki HUB ekipmanlarını (ZEAG, DATAPARK ve FAAC marka) yönetebilmenize olanak sağlayan
anlaşılması ve kullanılması kolay, kullanıcı dostu bir yazılım
çözümüdür. En ufağından, yüksek trafik seviyelerindeki en
karmaşık projelere kadar her türlü kuruluma yönelik olarak
yüksek seviyede ölçeklenebilir olup bunlara mükemmel seviyede uyarlanabilmektedir. JMS birçok yönden sizi desteklemektedir.
Web-tabanlı konfigürasyon
İlk olarak, tüm HUB ekipmanlarınızı ve HUB Park Sistemlerinizi, tek bir basit ve çok yönlü yazılım çözümüyle kolaylıkla
yönetebilecek ve kontrol altında tutabileceksiniz. JMS ile, web
tabanlı bir konsoldan, tüm ticari süreçlerinizi merkezi olarak
yönetebilirsiniz.
Bulut Seçeneği
Bulut tabanlı uzaktan yönetim sistemimizle herhangi bir cihaz
ya da bir web arama motoru kullanmak suretiyle her zaman,
her yerden işinize erişim sağlayabilirsiniz. Bulut Seçeneğimizle,
sizin sadece yerel donanımınızı ve internet erişiminizi sağlamanız gerekmekte olup, geri kalan her şeyi biz halledeceğiz.
Avantajları:
- Kolay öğrenilir. JMS, anlaşılması ve kullanılması oldukça kolay
ve kullanıcı dostu bir ara yüz sunmaktadır: Windows 8 stili
- Ticari süreçteki verimsizlikleri azalmakta olup daha fazla
personel yatırımı olmaksızın ticari performansın arttırılmasına yardımcı olmaktadır.
- Sisteme ve verilere 7/24 erişebilme imkanı sağlamaktadır.
- Sistem yönetiminizi ve ticari süreçlerinizi basitleştirmektedir.
- Bilgilere kimlerin erişebileceğine karar vermenize olanak
saplamaktadır.
- Oldukça yüksek seviyede yapılandırılabilir ve ölçeklendirilebilir bir sistemdir.
- Çoklu kullanıcı, çoklu araç parkı ve çoklu ekipmana imkan
vermektedir
- Esnek raporlar, geniş süreç kontrolü ve gerçek zamanlı ticari
performans takibi sunmaktadır.
- Bilgiler size hızlı bir şekilde ulaştığından, hizmetlerinizi geliştirmekte ve potansiyel bekleme sürelerini düşürmektedir.
- Bilgi İşlem maliyetlerinizi düşürmekte ve Bulut Seçeneğimizi uyguladığınızda risklerinizi de azaltmaktadır. Size stresten
uzak güvenilir bir hizmet vermek için servis sağlayıcı desteği,
bakım ve düzenli güncelleme hizmetlerini yönetiyoruz
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Yılların deneyimi emri nizde
Geniş ve kapsamlı bir sistem çeşitliliği
FAAC Group, kapı otomasyonu ve geçiş kontrol endüstrisinde
uzun yıllar neticesinde elde edilen değerli deneyimiyle dünya
çapındaki piyasalarda lider pozisyonda olmanın keyfini
çıkarmaktadır. FAAC, 1990 ların başında Park Geliri Sistemleri
konusunda geniş ve kapsamlı bir çeşitliliği bünyesine katmak
amacıyla müşterilere sunulan çözümleri genişletmiştir.
Günümüzde, (FAAC Group içindeki Park Geliri Kontrol Sistemleri
Ticari Birim olan) HUB Parking Technology, dikkatli bir şekilde,
park endüstrisi içinde bulunan tüm uluslararası park işletmecisi
müşterilerimize taleplerini karşılamaya odaklanmıştır.
Güvenirlikle birleştirilen sadelik
Yeni gelişmiş ParQube ürün gamı, FAAC markası altında
piyasaya sürülen en son park sistemi olup, park yöneticilerince
talep edilen güvenilirlik ve doğruluğu muhafaza ederken bir
yandan da kullanıcılara ve kurulumculara basit kullanım imkanı
sunmaktadır. Konsept olarak yenilikçi ve modern ParQube,
sağlam, göze hoş görünen ve kullanıcı tarafından kullanımı
kolay istasyonlar sağlamak için tasarlanmıştır. ParQube, basit,
yüksek seviyede güvenilirliğe sahip elektronik bileşenler içeren
en gelişmiş mekanik sistemlere dayanmaktadır. ParQube,
iki boyutlu matriks barkodlu biletler gibi en son teknolojik
bileşenlerle birlikte benzersiz ve ergonomik bir tasarım sunmak
üzere Tasarım ve Kullanıcı Deneyimine odaklanmak suretiyle
ortaya çıkarılmıştır. Buna ilaveten, ParQube müşterilerimiz
için yüksek seviyede bir çok yönlülük ve esnek kişiselleştirme
olanaklarını da sunmaktadır.
Kolay bakım
ParQube, gerçek manada bir tak-çalıştır sistemidir. Kolaylıkla
kurulabildiği gibi, asgari seviyede bakım gerektirmektedir.
Parçalarının temizlik, bakım ve kalibrasyon için çıkarılması işlemi
hızlı bir şekilde ve kolaylıkla yapılabilmektedir. Kullanımı ve
bakımı özel teknik bilgi gerektirmemektedir. Uzman olmayan
operatörler tarafından dahi en iyisi seviyede kullanılabileceği
garanti edilmektedir. ParQube, yüksek yoğunluklu tarfikte
çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Düşük Maliyetli ve Çevreci
ParQube, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü oluşunun yanı
sıra düşük çevresel etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmış olan
donanımıyla düşük çalışma maliyetlerini yakalayacak şekilde
yapılandırılmıştır. Kullanılan plastik bileşen sayısı, çok daha
fazla seviyede atık azaltımı ve geri dönüştürülebilirliğe olanak
sağlamak suretiyle çok az seviyelerde olacak şekilde önemli
ölçüde azaltılmıştır.
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Giriş Çıkış İstasyonları ve Bariyerler
ParQube ürün gamı içerisinde bulunan Giriş/Çıkış İstasyonları
en son ve gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır.
Yönetim yazılımı çözümlerinin esnekliğiyle bir arada bulunan
tasarımın modülerliği sayesinde, istasyonlar gelecekteki her
türlü gelişime de uyum sağlamaya hazır bulunmaktadır.
Giriş/Çıkış istasyonlarınca idare edilen Park bariyerleri, FAAC
Group’un kapı otomasyonu konusundaki uzun yıllara dayalı
tecrübesinden kaynaklanmaktadır. Bilet teknolojimiz, en
yıpranmış haldeki biletlerin dahi okunmasına olanak sağlayan
oldukça güvenilir bir barkod sistemine dayanmaktadır. Bilet
üzerine basılı olan çift taraflı 2D barkodlar, kodun kısmen
hasar görmüş olması veya hatta kodun eksik kısımlarının
olması durumunda dahi buradaki bilgiyi okumamıza imkan
sağlamaktadır. Bu sayede, aynı zamanda oldukça ekonomik
olan etkili ve değerli bir çözümü düşük seviyelerdeki
bakım gereklilikleriyle birleştirebiliyoruz. Bilet ödemesi,
giriş biletinin elektronik olarak doğrulanması suretiyle ya
otomatik ödeme istasyonunda ya da ücret bilgisayarında
yapılabilmektedir. Bu da bileti yeniden basmaksızın işletme
maliyetlerini düşük tutmayı mümkün kılmaktadır. Ön panel
ekranı, kullanıcıya açık bir yönlendirme bilgisi sağlamaktadır.
Yönetim sistemi ile Giriş/Çıkış istasyonları arasındaki iletişim,
oldukça güvenilir ağ bağlantıları olan RS485 veya TCP/IP
kullanmaktadır. ParQube Giriş/Çıkış istasyonları, neredeyse
her müşteri için yapılandırılabilecek şekilde yüksek seviyede
bir esenklik sunmaktadır. Aynı Giriş/Çıkış istasyonları, bu
sayede; barkodlu biletlerin yanı sıra, basitçe yardımcı cihazlar
eklemek suretiyle kısa mesafe temassız Radyo Frekanslı
Tanımlama( RFI), uzun mesafe Otomatik Araç Tanıma (AVI)
ve Plaka Tanımlama ( LPR) gibi park müşterisini tanımlamaya
yönelik birçok teknolojiyi de yönetebilmektedir.
Tüm ParQube park sistemleri, yüksek seviyedeki
güvenilirlikleriyle uluslararası alanda tanınan FAAC otomatik
bariyerleriyle donatılmışlardır. FAAC otomatik bariyerleri,
dünya çapındaki otoyolların diğer birçok noktasının yanı sıra
İtalyan otoyol ağının ödeme gişelerinde de kullanılmıştır.
ParQube – tüm ihtiyaçlarının için tek çözüm
Aşağıda belirtildiği şekildeki ilave çözümler sistemin
çok çeşitli uygulamalara uyum sağlamasına olanak
sağlamaktadır:
• hem giriş hem de çıkış şeritlerini yönetebilecek tek
istasyon
• iç içe geçmiş araç park alanlarına kontrollü giriş ve bilet ve
kart sahipleri için yaya kapıları vasıtasıyla kontrollü giriş.
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Giriş/Çıkış İstasy onu ve Bariyerler
ÖZELLİKLER

Geleceğe dair özellikler

AVANTAJLARI
• Müşteri estetik anlayışının sağlanması için ön panelin kolaylıkla müşteriye özel
duruma getirilebilmesi
• Tam yükseklikteki kilitlenebilir iki adet kapıyla servis kontrolü için oldukça kolay
erişilebilirlik
• Ünitelerin sadeliği ve içerideki alanın en uygun şekilde kullanımına bağlı olarak
düşük bakım gerekliliklerinin olması
• Çevresel korozyon etkisine karşı dayanıklılık için alüminyum kabin yapısı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• En yüksek seviyede bilet okuma güvenilirliğini sağlamak amacıyla iki taraflı 2D
barkod teknolojisi
• Hızlı ve güvenilir şekilde bilet oluşturmak için ağır hizmet tipi termal yazıcı
• Uzun süre kullanılabilen kağıt rulo (rulo başına 9000 bilete kadar) ya da 5000 adet
bilgisayar çıktısı formunda bilet
• Servis için tüm parçaların basit bir şekilde ve kolaylıkla çıkarılabilmesi
• Arkası aydınlatmalı bilet isteme düğmesi
• Kullanıcılara açık yönlendirme bilgisi sağlayan LCD ekran. Doğrudan güneş ışığı
altında olma durumu da dahil olmak üzere tüm hava şartlarında yüksek seviyede
görünürlük.
• İstasyonu, harici cihazlara bağlamak için basit giriş ve çıkış ara yüzleri (mesela,
ışıkları, sarmal kapılar, yangın alarmları gibi)
• Sabit çevre koşullarını muhafaza etmek için üzerine monteli ısıtıcı ve fan
• Hem giriş hem de çıkış istasyonları için aynı tasarımla daha düşük maliyet

SEÇENEKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ön panelin müşteriye göre uyarlanması
İnternet üzerinde sesli iletişim (VOIP) dijital ya da analog interkomlar
Kullanıcılara yönelik açık yönlendirme bilgileri için tam renkli ekran (7”)
Yakınlık okuyucu (EM veya Mifare standartları)
Aktif ya da pasif uzun mesafe okuyucu (AVI)
LPR kamera sistemi
VMS ya da basit trafik ışığı yönetimi
Tek bir kabinde birleştirilmiş Giriş ve Çıkış

ParQube LE

ParQube LX

ParQube
Giriş Okuyucu

FAAC Barrier 620
Bariyerler

Otomatik Ödeme İstas yonları
Bir otomatik ödeme istasyonunda yapılan ödeme hiç bu
kadar modern, basit ve hızlı olmamıştı! Yeni ortaya koyulan
tasarımı ve en son teknolojik imkanların kullanılmasıyla
sayesinde, piyasaya yeni çıkan ParQube otomatik ödeme
istasyonları, araç parkı işletmecilerine azami esnekliği
sunmaktadır.
Kullanıcı açısından oldukça basit olacak şekilde
tasarlanmıştır. Geniş ekranı ve ergonomik tasarımı, mevcut
en yaygın ödeme araçlarının kabul edilmesine yönelik
esnekliğin sağlanmasının yanı sıra park yeri için zahmetsiz
bir şekilde ödemenin yapılmasına olanak sağlamak
amacıyla kullanıcılara yönlendirme yapmaktadır. Yeni
istasyon, istasyon içindeki tüm işlem gelirlerinin ve para
alışverişinin sıkı şekilde yapılan hesap kontrolüyle izinsiz
girişlere karşı yüksek seviyede güvenlik sağlamaktadır.
Kabinin güçlü ve sağlam dahili ve harici yapısı bulunmaktadır.
Tüm bileşenler, gelecekteki ortaya çıkabilecek gerekliliklere
yönelik olarak mükemmel seviyede esneklik sağlayabilen
bir modüler tasarımla, basit ve hızlı bir şekilde bakımları
yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Montajı, tüm dünyada
yapmış olduğumuz sayısız kurulumdan kazanılan uzun
yılların tecrübesi göz önünde bulundurulmak suretiyle en
yüksek standartlara göre yapılmıştır.
Otomatik ödeme istasyonu bir TCP/IP ağ bağlantısıyla
yönetim sistemine bağlanmaktadır. Kısaca açıklayacak
olursak.. ParQube size paranızın karşılığını vermektedir.
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Otomatik Öde me
ÖZELLİKLER

Maksimum Sadelik

AVANTAJLARI
• Mevcut tüm konfigürasyonlar için azami esnekliği sağlamak için yeni modüler
tasarım
• Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için, çok çeşitli seçenekler
• Müşterinin estetik anlayışına göre ön panelin kolaylıkla müşteriye özel hale
getirilmesi
• En uygun ve düşük maliyetli çözüm için yapılandırılabilirlik

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Zahmetsizce ödemenin yapılmasına imkan sağlamak kullanıcıları yönlendiren
için 15 lik tam renkli ekran
• Hareketli parça olmaksızın basit barkodlu bilet okuyucu
• Fişler, kasa beyanları ve kayıp biletler için yüksek kalitede yazıcı
• Esnek madeni para ve kağıt para verme kapasitesi
• Kontör yükleme değişimi gereksinimini azaltmak için dünya çapındaki gereklilikleri
karşılayacak çeşitli banknot okuyucusu & geri dönüştürücüsü seçenekleriyle ile
donatılmıştır.
• En gelişmiş uluslararası standartlara uygun olarak Kredi Kartı Chip & PIN şeklinde
elektronik ödeme (ülkeye özel)
• Sağlam, boyalı paslanmaz çelik kabin
• Yüksek güvenlikli ön kapısı, anahtarları ve menteşeleriyle hırsızlığa karşı dayanıklı
kabin
Tüm ana bileşenlere yönelik ön kapı, operatör ve bakım personeli erişimi (bilet &
kart okuyucu, para kasaları vs. )

SEÇENEKLER
•
•
•
•
•
•
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Banknot okuyucuları
Banknot geri dönüştürücüleri
1 ya da 2 banknot cinsi ayırıcı
Yüksek kapasiteli madeni para hazneleri (açık veya kilitlenebilir)
İnternet üzerinden sesli iletişim (VOIP) dijital ya da analog interkom sistemleri
Kırılmaya karşı alarm sireni

ParQube APS

Müşterinin estetik anlayışına
uyum sağlama imkanı

Ücret Bilgisayarları
ParQube Bilgisayarları, diğer tüm sistem cihazlarımıza
uygulanan genel prensiplerle tasarlanmış olup bunlar;
esneklik, modülerlik, güvenilirlik, paranın karşılığını verme,
kolay kullanım ve basit bakımdır. Ücret Bilgisayarı iki temel
konfigürasyonda bulunmaktadır:
• Merkezi kasiyerli manuel ödeme
• Çıkış şeridinde kasiyerli manuel ödeme
Dokunmatik ekran seçeneği sayesinde, kasiyer daha hızlı
daha rahat ve daha basit bir şekilde işlem yapabilmektedir.
Kasiyer kendi vardiyasındaki gelir akışını yönetebilmektedir.
Ücret Bilgisayarı uygulama yazılımı, uzman olmayan
personel için tasarlanmış olup, kullanım kolaylığını yenilikçi
performans ile zekice birleştirmektedir.
Yazılım tasarımı en son Microsoft Windows işletim
sistemlerini kullanmaktadır.
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Ücret Bilgisayar ları
ÖZELLİKLER

Park alanınızın tam kontrolü

AVANTAJLARI
•
•
•
•

İkonlarla birlikte kullanıcı dostu yazılım
Kullanım kolaylığı
Oldukça esnek tarife yapısı
Yönetim ve kasiyer raporlarının kolaylıkla üretilmesi ve yapılandırılması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Park ücreti hesaplaması ve ödemesi
• Sözleşmeli park kartlarının satışını ve yenilenmesini yönetmektedir
• Her bir operatör vardiyasında üretilen bir kasiyer raporunu oluşturmak için
alınan ücretlerin ve verilen para üstlerinin tam olarak kontrol edilmesi
• Dinamik konfigürasyonlu araç çubuğuyla birlikte bulunan gelişmiş grafik
kullanıcı ara yüzü, kasiyerin hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapmasına olanak
sağlamaktadır.
• Sistem, park ücreti iskontolarını hesaplamaktadır. Yerel mağazalar, dükkanlar,
restoranlar kendi işlerinin tanıtımını yapmak ve müşteri sadakatlerini arttırmak
amacıyla iskontolu park sunabilmektedirler. Ücret bilgisayarı üzerinde mutabık
kalınan politikaya göre iskontolu park ücretlerini yönetmektedir.
• Ücret Bilgisayarı işlemlerine yönelik yönetim raporlaması (nakit/işlem hesap
kontrolü, tamamlanan hareket/geçiş, kaydedilen olaylar, alanlar /kullanım
süresi
• İstasyonu harici cihazlara bağlamak için basit giriş ve çıkış ara yüzleri (mesela
trafik ışıkları, sarmal kapı, yangın alarmları gibi).

KULLANICI DOSTU
Oldukça kolay anlaşılan Grafik Kullanıcı Ara Yüzü,
eğitim süresini kısaltacak şekilde, kasiyerin ParQube
ücret bilgisayarının nasıl kullanılacağını hızlıca
öğrenmesine olanak sağlamaktadır.

SEÇENEKLER

MODERN TASARIM
Kasiyer hatalarını azaltmak için, fonksiyon
düğmelerinin bulunduğu geniş ve renkli dokunmatik
ekran bulunmaktadır.

• Yazar kasa çekmecesi
• Yakınlık Okuyucu
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İŞLEM HIZI
ParQube ücret bilgisayarı, işlem süresini kısa tutmak
amacıyla hızlı ve makul bir şekilde ödeme işleminin
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

ParQube Fee Computer

Doğrulama Çözümleri
Çoğu perakende mağazası, süpermarket, sinema,
dükkan, restoran kendi işlerinin tanıtımını yapmak
ve müşteri sadakatlerini arttırmak amacıyla iskontolu
park sunmaktadırlar. ParQube sistemi, araç parklarında
operatörlerin bu iskontoları ya da doğrulamaları
sunmalarına imkan sağlamak için iki adet basit ve
güvenilir çözüm sunmaktadır:
• on-line olarak- giriş biletinin elektronik doğrulaması
• çevrim dışı olarak – bir iskonto fişinin yazdırılması
Bir Ücret Bilgisayarında ya da otomatik ödeme istasyonun
park ücreti ödemesi yapılırken, iskontoyu almak için
iskonto fişi ibraz edilmektedir.
Verilen iskonto sayısı ve değeri kontrol edilmekte olup,
araç parkı işletmecisinin üzerinde mutabık kalınan
politikaya uygun olarak iskontoyu veren işletmeden
yapılan indirimi talep edebilmesine olanak sağlayacak
şekilde bir yönetim raporu hazırlanmaktadır.
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Doğrulama çözü mleri
ÖZELLİKLER

Kolay kullanım çözümleri

AVANTAJLARI
• Müşterilerin sizin otoparkınızı kullanmaları yönünde teşvik edilmeleri ve iskontolu
park ücretleri sunarak işin arttırılması
• Özel işletmelere yönelik raporlama
• Bir bilet için birden fazla iskonto verilebilmektedir.
• Özel işletmelerce kullanım için basit doğrulayıcılar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ON-LINE DOĞRULAYICI
• Doğrulmayı sunan işletme, park ücreti üzerinde önceden ayarlanan iskontoyu
vermek için, giriş bileti üzerindeki barkodu taramaktadır. Doğrulayıcının TCP/IP
ya da RS485 ağ bağlantısıyla yönetim sistemine bağlanması gerekmekte olup
Time 5K ünitesini ve 2D Barkod tarayıcısını bünyesinde barındırmaktadır.
ÇEVRİM DIŞI DOĞRULAMA YAZICISI
• ValiPrint ile barkodlu bir iskonto fişi oluşturmak basit ve kolay bir işlemdir. En
esnek, hafif ve taşınabilir fiş yazıcısı Perakende mağaza ortamları için ergonomik
olarak tasarlanmıştır. Doğrulamanın hileli bir şekilde kullanımını önlemek
amacıyla her fiş şifreli bir barkod ve benzersiz bir numara taşımaktadır. ValiPrint,
herhangi bir ağ bağlantısı kablosu ya da kurulumu gerektirmemektedir. Tek
ihtiyacınız olan standart elektrik bağlantısıdır. ValiPrint, ‘de tek ya da 4 iskonto
versiyonu bulunmaktadır. Bu, düşük maliyetli yazıcı tamamen denetlenebilir
olup, yapılan doğrulama sayısına göre bir rapor basabilmektedir.
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Time 5K net

2D barcode scanner

ValiPrint VPT1

ValiPrint VPT4

İşaretler
ParQube sistemleri, özel kurulum gerekliliklerine göre
yapılandırılabilen çok çeşitli müşteri bilgisi işaretine sahip
bulunmaktadır.
İşaret ekranlarımız, olağanüstü bir görsel etki vermek,
dikkat çekmek ve müşteri bilgilerini geliştirmek için
tasarlanmıştır. İşaretler, müşterilere park durumları
hakkında bilgi vermek ya da basitçe bir yeşil ışıkla
“ilerle” sinyalini vermek için sabit veya değişken mesajlar
vermektedir.
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İşaretler
ÖZELLİKLER

Yönlendirme ve Bilgi

AVANTAJLARI
• ParQube işaret çeşitlerinin tamamı, tüm hava ve aydınlatma koşulları altında
üstün seviyede görünürlük sağlayan modern LED ışıklardır.
• LED ışıklar, tüm ekran üzerinde aynı düzeyde bir yoğunluk ve renk vermektedir.
• LED teknolojisi enerji tüketimini ve bakı maliyetlerini önemli ölçüde
azaltmaktadır.
• Yön işaretlerinin dış muhafazası, uzun ömürlü olması ve korozyona karşı
dayanıklı olması sebebiyle Alüminyumdan üretilmiş olup, emniyetli ve uygun
bakıma imkan vermektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TRAFİK IŞIKLARI
Yüksek yoğunluklu KIRMIZI ve YEŞİL LED lambalar. Şerit içi uygulamalar için
kompakt çözüm.
DOLU/BOŞ GÖSTERGELERİ
Otoparkın DOLU olduğunu veya içeride BOŞ yerler olduğunu gösteren bir ya da
iki taraflı yüksek yoğunluklu LED işaret.
• BOŞ yazılı işaret yüksek yoğunluklu YEŞİL LED (100 mm yüksekliğinde karakter)
• DOLU yazılı işaret yüksek yoğunluklu KIRMIZI LED (100 mm yüksekliğinde
karakter)
• Gece kullanımında parlaklığın azaltılması
• Yüksek yoğunluklu, LED arka aydınlatmalı park sembolü (mavi arka plan üzerine
beyaz “P”
• Arka aydınlatmayı açmak için gece vakti sensörü
• Seçilebilir metin (birden fazla dil mevcuttur)
• Alüminyum dış muhafaza
VMS (Değişken Mesaj İşaretleri)
Yapılandırılabilir mesajları ve özellikle anlık mevcut alan sayısını göstermek için
elektronik ekranlar
• Alan sayısını göstermek için, 8 basamaklı ekran
• Yüksek yoğunluklu YEŞİL & KIRMIZI LED (100 mm yüksekliğinde karakter)
• Gece kullanımında parlaklığın azaltılması
• Mesaj metni ve rengi (yeşil ya da kırmızı) talep üzerine yazılımla
değiştirilebilmektedir (yönetim sistemine veri ağ bağlantısı gerekmektedir).
• Yüksek yoğunluklu, LED arka aydınlatmalı park sembolü (mavi arka plan üzerine
beyaz “P”
• Aka aydınlatmayı açmak için gece vakti sensörü
• Birden fazla dil için yapılandırılabilir metin
• Alüminyum dış muhafaza (IP43)
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VMS

Tek hat VMS

Trafik Lambası
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