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ZNIŻKA PARKINGOWA

KOD KRESKOWY - ID BILETU - BILET 
CYFROWY

SMARTFON / TABLET

merchant merchant

Najlepsze rozwiązanie do walidacji: 
J4M Merchant

J4M to idealne rozwiązanie 
dla rozbudowanych 
obiektów, takich jak centra 
handlowe, stacje kolejowe, 
lotniska, duże budynki 
biurowe, siłownie, kina.

Będąc właścicielem parkingu, operatorem lub lokalnym 
sprzedawcą możesz łatwo i szybko nagradzać zakupy 
swoich klientów za pomocą programu lojalnościowego, 
który obejmuje walidacje parkingowe. Dzięki aplikacji J4M 
Merchant, możesz zamienić swój smartfon lub tablet w 
potężną jednostkę walidacyjną, ustawić dowolną liczbę 
rabatów i znacznie uprościć operacje! 

Aplikacja J4M, dostępna na telefony i tablety z systemem 
iOS i Android, zapewni Ci pełną kontrolę nad wszystkimi 
zgłoszonymi walidacjami. W jaki sposób? Personel zwyczajnie 
skanuje numer identyfikacyjny biletu parkingowego, kody 
kreskowe i bilety cyfrowe (przechowywane w aplikacji JPass) za 
pomocą kamery wbudowanej w urządzenie i stosuje wybraną 
zniżkę na opłatę parkingową w czasie rzeczywistym. Proste, 
jak dotknięcie ekranu!  

Walidacja J4M Merchant firmy HUB jest również dostępna 
dla urządzeń stacjonarnych, z dodatkową funkcją 
drukowania w pliku, która umożliwia drukowanie kuponów 
na papierze lub w pliku elektronicznym oraz wysyłanie 
kuponów za pośrednictwem dowolnych kanałów: mediów 
społecznościowych, e-maili, naklejek i wielu innych. Idealne 
dopasowanie do bezpośrednich kampanii kierowanych do 
klientów. 



Powyższa ilustracja przedstawia sugerowane użycie aplikacji J4M Merchant. W ramach naszego zaangażowania na rzecz ciągłych 
udoskonaleń produktów firma FAAC SpA Soc. Unipersonale, wraz z jej spółkami zależnymi, oddziałami i podmiotami powiązanymi zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji technicznych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Znaki handlowe J4M 
Merchant i JPass są własnością firmy FAAC SpA Soc. Unipersonale. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KIEROWCÓW 
⯀ Łatwe i wygodne walidacje parkingowe: najlepsze 
uzupełnienie doświadczenia zakupowego
⯀ Wygodne płatności i wyjazdy, bez zbędnych 
papierowych kuponów lub paragonów do skanowania 
w automatach kasowych/wyjazdowych terminalach, 
innych niż bilet parkingowy
⯀ Całkowicie elektroniczne parkowanie przy użyciu 
aplikacji mobilnej JPass i jej cyfrowego kuponu

OPERATORZY PARKINGÓW
 
⯀ Współdziałanie z pobliskimi sklepami i biznesowymi
⯀ Łatwiejsze prognozowanie i optymalizacja 
przychodów z parkingu
⯀ Łatwe szczegółowe audyty i raportowanie 
zastosowanej walidacji, obsługiwanej przez JMS Janus 
Management System
⯀ Większa lojalność klientów dzięki atrakcyjnemu 
zestawowi rabatów
⯀ Lepsze wyniki biznesowe dzięki zastosowaniu wielu 
poziomów uprawnień (sprzedawcy, ich pracownicy) w 
ramach wielopoziomowego programu walidacji

WŁAŚCICIELI SKLEPÓW 
⯀ Program lojalnościowy: oferujący zniżki na 
parking  dla klientów, staje się potężnym narzędziem 
promocyjnym
⯀ Skonfiguruj własny program walidacyjny, wybierając 
spośród: rabatu procentowego, rabatu pieniężnego, 
rabatu czasowego, zmiany stawki, całkowitej walidacji*
⯀ Szybki i łatwy monitoring: pracownicy sklepu mogą 
w każdej chwili sprawdzić status, wartość oraz ilość 
wszystkich walidacji
⯀ Uproszczenie pracy sprzedawców, bez dodatkowych 
wymagań sprzętowych

WALIDACJA PARKINGU NIGDY NIE BYŁA TAK ŁATWA 
DLA:

*Mogą obowiązywać różnice, w zależności od używanego systemu parkowania.


