
JPass
Klucz do parkowania cyfrowego



JPass stanowi dla użytkowników klucz do poruszania 
się w miejskiej dżungli, zapewniający zawsze aktualne 
informacje o zajętych miejscach, możliwość ich 
wyszukiwania, nawigację, wstępną rezerwację, funkcję 
gościa cyfrowego i miesięczny dostęp oraz bezpieczny 
sposób płatności.
Dzięki wykorzystaniu cyfrowych możliwości najnowszych 
technologii mobilnych JPass operatorzy i użytkownicy 
mogą zapomnieć o biletach papierowych. JPass i 
technologia Bluetooth w urządzeniach peryferyjnych HUB 
pozwalają teraz klientom wjechać, bezpiecznie zapłacić i 
wyjechać z parkingu przy użyciu jedynie ich smartfonów!

JPass sprzyja tworzeniu płynniejszej 
mobilności w mieście, odpowiadając 
na wyzwania urbanizacyjne, jakim 
dzisiejsze miasta stawiają czoła i 
ograniczając problemy mieszkańców. 

TWÓJ KLUCZ DO 
PARKOWANIA 
CYFROWEGO
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• Szybsze parkowanie: JPass pokazuje lokalizacje miejsc 
parkingowych w wybranym rejonie, zapewnia zawsze 
aktualne informacje o dostępnych miejscach i prowadzi 
bezpośrednio do konkretnego miejsca parkingowego. 
Koniec ze zgadywaniem, gdzie może być wolne miejsce 
parkingowe i z jeżdżeniem w kółko, aby znaleźć 
dostępny parking! 

• Aby zapewnić sobie spokój ducha, możesz wcześniej 
zarezerwować miejsce, korzystając z funkcji rezerwacji 
z wyprzedzeniem i mieć zawsze pewność, że szybko 
zaparkujesz. 

• Łatwo możesz też zdalnie przedłużyć postój swojego 
samochodu – to naprawdę wygodne rozwiązanie! 

• Funkcja płatności w aplikacji zapewnia bezpieczne 
i szybkie opłacanie miejsca postojowego: unikaj 
kolejek przy kasie, wygodnie i bezpiecznie płacąc 
swoim telefonem.  

• Całkowity brak papieru dzięki biletom elektronicznym 
przechowywanym bezpiecznie w aplikacji. 

• Intuicyjna aktywacja i aktualizacja abonamentów 
parkingowych, gdy tylko potrzebujesz: Twój miesięczny 
czy tygodniowy abonament na wyciągnięcie ręki. 

• Nigdy nie zapomnisz swoich przepustek: cały czas 
znajdują się one w Twoim telefonie, a Ty cieszysz się 
maksymalną wygodą. 

• Automatyczne e-paragony: dzięki JPass trafiają one 
automatycznie na Twoją skrzynkę e-mail, więc możesz 
łatwiej kontrolować wydatki. 

• Dostęp do historii parkingowej przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu i osobiste statystyki: możesz 
sprawdzać, gdzie i kiedy parkowałeś oraz monitorować 
dane analityczne w specjalnym obszarze aplikacji.

KORZYŚCI DLA 
UŻYTKOWNIKÓW 
KOŃCOWYCH
Jako kierowca zasługujesz na bezproblemowe i bezpieczne parkowanie, a 
dzięki przyjaznemu użytkownikom rozwiązaniu mobilnemu HUB możesz 
szybko i łatwo poruszać się po miejskim labiryncie, unikając zbędnego stresu. 
Parkowanie nigdy nie było tak łatwe!
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KORZYŚCI DLA 
OPERATORÓW
PARKINGÓW

• Cenne dane biznesowe na temat stałych 
i sporadycznych klientów oraz planowanie 
długoterminowych strategii biznesowych, aby 
zmaksymalizować potencjalne zyski. 

• Lepsze zarządzanie i większa przewidywalność 
zajętych miejsc parkingowych dzięki podglądowi 
rezerwacji i możliwości zarządzania dostępnością, co 
pozwala na większą przewidywalność, ograniczenie 
kosztów operacyjnych, a jednocześnie zapewnienie 
większej wygody użytkownikom końcowym. 

• Parkowanie kontraktowe: sprzedaż abonamentów 
online zapewnia oszczędność czasu i zasobów. 
Użytkownik końcowy może utworzyć nowy kontrakt 
w zaledwie kilka sekund w dowolnym momencie i 
miejscu, a operator może ustawiać wartości progowe 
i kontrolować proces bez niepożądanych problemów 
związanych z zarządzaniem. 

• Bilety cyfrowe: mniej częsta konserwacja sprzętu, 
mniejsza szkodliwość dla środowiska, brak kosztów 

Lepsza wydajność i wyższa rentowność parkingu od teraz już przez cały czas. 
Upewnij się, że dysponujesz niezbędnym wyposażeniem JPass!

związanych z biletami papierowymi.
• Wersja z własną marką: wzmocnienie własnej marki 

i budowanie mocniejszych relacji z klientami dzięki 
rozwiązaniu JPass osadzonemu w aplikacji z marką 
firmy. 

• Docieranie do klientów za pomocą powiadomień. 
Wysyłanie kuponów rabatowych w celu łatwego 
udostępniania klientom promocji i specjalnych zniżek, 
co pozwala zwiększyć przychody. 

• Bezproblemowa obsługa: JPass jest zintegrowany 
z Janus Management System, dzięki czemu możesz 
mieć pełną kontrolę i podgląd sytuacji, nie tylko, kiedy 
klienci korzystają z biletów papierowych, lecz także 
kiedy używają oni swoich telefonów komórkowych, aby 
wjechać na Twoje obiekty parkingowe. 

• Optymalizacja kosztów i dbałość o środowisko: JPass 
to również oszczędność papieru do produkcji biletów 
i niższe koszty utrzymania sprzętu, a tym samym 
parkowanie bardziej przyjazne środowisku.
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W ramach naszego zaangażowania na rzecz ciągłych udoskonaleń produktów firma FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale wraz z jej spółkami zależnymi i podmiotami powiązanymi („FAAC”) 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji technicznych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek 

formie lub w jakikolwiek sposób całości albo części niniejszej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody FAAC jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dokument 7800000041 - PL

HUB Parking Technology jest marką firmy FAAC Technologies    
www.hubparking.pl  

www.j-pass.com

Śledź HUB na


