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PARKING Mobile System
Mobilní systém
pro obsluhu parkoviště

co děláme, děláme
o něco lépe než ostatní...
PARKING MOBILE SYSTEM
Parking Mobile System má dvě části :
• část pro přenosný terminál Palm CE s funkcemi pro výdej parkovacích lístků a výdej zjednodušených daňových dokladů dle doby parkování
• část pro stacionární PC s funkcemi pro správu a nastavení, prohlížení, archivaci dat a tisk sestav
Při příjezdu vozidla na parkoviště obsluha stiskem tlačítka „PŘÍJEZD“ na dotykové obrazovce mobilního terminálu Palm CE vytiskne Parkovací lístek na přenosné bateriově napájené tiskárně. Poté vozidlo vjede na
parkoviště na místo, které určí obsluha.
Při výjezdu vozidla přečte obsluha čárový kód z parkovacího lístku a na přenosné tiskárně se vytiskne Zjednodušený daňový doklad splňující veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.
Kromě tlačítka pro tisk parkovacích lístků je na přenosném terminálu Palm CE tlačítko „POČET VOZIDEL“
Tato funkce slouží pro kontrolu, zda obsluha parkoviště nepovolila parkování neregistrovaným a pravděpodobně
ani neplatícím vozidlům.
Ostatní funkce mobilního terminálu PALM CE:
• uzávěrka pokladny
• přihlášení obsluhy
• vklad pokladní hotovosti
• výdej pokladní hotovosti
• zvuková a vizuální signalizace naplnění kapacity parkoviště po vjezdu posledního vozidla
Poslední tlačítko na displeji přenosného terminálu Palm CE je tlačítko „PLATBA PŘEDEM“, po jehož stisku
se vytiskne současně Parkovací lístek a Zjednodušený daňový doklad s cenou, která bude nastavena
v části stacionární PC (celodenní parkování, parkování na kulturní a sportovní akce, kdy dochází k hromadnému
odjezdu vozidel)
Druhá část Parking Mobile System pro stacionární PC umožňuje uživateli po přihlášení dle předem nastavených rolí provádět administraci a nastavení systému, cenových hladin,
času parkování bez poplatku a ostatní hodnoty přenášené do přenosného terminálu Palm CE. Dále umožňuje
generovat sestavy a statistiky a slouží pro ukládání dat přenesených z přenosného terminálu Palm CE (počty
parkovaných vozidel, časy parkování, výběry poplatků, ale také informace o obsluze parkoviště (směna od-do,
jméno a příjmení obsluhy která na parkovišti obsluhovala). Systém také archivuje datum a čas prováděných
kontrol včetně identifikace osoby, která ji provedla.
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