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SYSTEM PKM
System PKM oparty jest na systemie segmentu premium - PKE.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

WYSOKI STANDARD

Obsługa kodów QR, wyświetlacz TFT, NFC itd.

Idealne rozwiązanie dla stabilnej pracy bez nadmiernych wydatków.

DRUKARKA BILETÓW
Drukarka termiczna i rolka biletowa.

• Wydruk produktów parkingowych (kupony, bilety przedpłacone itd.).

NARZĘDZIA NIEPOTRZEBNE

• Wyświetlacz 15,7’’ TFT w kasie automatycznej.

System zaprojektowano aby czynności obsługi i serwisu nie
wymagały użycia narzędzi.

• Wyświetlacze LCD w terminalach.

PEŁNA KONTROLA
Obsługa wszystkich rodzajów płatności elektronicznej.

System niezależny lokalnie, z możliwością zdalnego zarządzania.

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ KASA

CHMURA

Automatyczna kasa płatnicza może pełnić rolę wielofunkcyjnego kiosku. Może sprzedawać bilety wstępu, abonamenty itp.
Mogą one być zintegrowane z innymi systemami, promocjami
i zniżkami.

System może działać w tzw. chmurze dzięki czemu zyskujemy:

NOWE URZĄDZENIA

• Zmniejszony koszt sprzętu lokalnego.
• Zmniejszone nakłady na ochronę danych.

DOPRACOWANE W KAŻDYM DETALU

• Szybką aktualizację.

Kasa automatyczna posiada czujnik obecności użytkownika.
Wyłącza się gdy nie ma nikogo w pobliżu, przy aktywacji wyświetla komunikat powitalny.

• Dostęp z każdego miejsca, z każdego urządzenia o każdym
czasie.
• Możliwość integracji z aplikacjami typu web (sprzedaż,
prebooking, promocje itd.).

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ
Pełna zgodność z Europejskimi normami, w tym dotyczącymi
obsługi przez osoby niepełnosprawne.

STANDARDOWE KOLORY
RAL 5023
RAL 5023

PROFIL FIRMY
W roku 2014 Grupa Came zgodnie z polityką rozwoju, dokonała zakupu ﬁrmy Parkare, wiodącego dostawcy Systemów
Parkingowych oraz Parkometrów w Hiszpanii oraz krajach hiszpańskojęzycznych. Dziś, Came zapewnia doskonale
dopasowane systemy, które w pełni spełniają wymagania Klientów branży parkingowej.
W Came wierzymy, że dzięki poprawie mobilności poprawiamy również codzienne życie. Naszą misją jest dostarczanie
rozwiązań kierowanych innowacyjnością i optymalizacją mobilności w środowisku miejskim.
Dla poprawy warunków ruchu drogowego i redukcji zanieczyszczeń, Came pomaga operatorom parkingów na maksymalizację zysków poprzez racjonalizację zasobów.
Wszystko to stało się możliwe dzięki wierności w trzy fundamenty naszej ﬁrmy: technologię, innowacyjność i profesjonalną obsługę.
Sukces Came opiera się na naszym ukierunkowaniu aby przezwyciężać każde napotkane wyzwanie.

OPROGRAMOWANIE DO
KONTROLI I ZARZĄDZANIA
LINCE 6.0 CLOUD
Lince 6.0 Cloud to oprogramowanie zarządzające systemu parkingowego Came. Ten rewolucyjny system pozwala na monitorowanie, zarządzanie oraz interakcję z parkingiem w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację
Lince 6.0 Cloud App na smartfony, tablety albo komputery PC.

PRZEGLĄDARKA

AUTOMATYCZNE SKALOWANIE PIONOWE

Dostęp do parkingu z poziomu przeglądarki z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Wzrost mocy w szczycie.

AUTOMATYCZNE SKALOWANIE POZIOME
ADAPTACJA

Dodatkowe serwery online w szczycie.

Program dostosowuje się automatycznie do wielkości ekranu,
na którym jest wyświetlany.

PEŁNY SERWIS

W CZASIE RZECZYWISTYM

Wszelka obsługa, aktualizacje i operacje serwerów chmurowych mogą być wykonane bez wpływu na pracę systemu.

Monitoring, kontrola i zarządzanie w czasie rzeczywistym.

RAPORTY
PROFILE UŻYTKOWNIKA
Zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami. Jednoczesne wsparcie wielu użytkowników.

Program oferuje szeroki zakres raportów. Mogą być zaprogramowane, posortowane i wydrukowane w różnych formatach.
Raporty ułatwiają optymalizację parkingu:

Tworzenie analiz, statystyk i raportów ﬁnansowych.

• Statystyki, raporty opłat, sposobów płatności, faktur, paragonów, kart, abonentów, doładowań, alarmów, wyjątków,
zdarzeń itd.

ZDALNA AKTUALIZACJA

• Raporty wykorzystania kart przez abonentów.

Przesyłanie aktualizacji oraz sprawdzanie elementów systemu
z dowolnej zdalnej lokalizacji.

• Raporty dla grup abonentów.

RAPORTOWANIE WEB

• Raporty płatności abonentów.

INTEGRACJA Z CHMURĄ
Łatwa integracja z dodatkowymi usługami, takimi jak promocje,
zniżki, wcześniejsze rezerwacje, itp.

BEZ SERWERA
Przy zastosowaniu wyspecjalizowanych centrów danych.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Powielanie danych na różnych zdalnych serwerach.

SYSTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA

SYSTEM WALIDACJI I PŁATNOŚCI

• Monitorowanie wolnych miejsc.

• Kontrolowanie i zarządzanie biletami.

• Monitorowanie terminali.

• Autoryzacja dostępu dla abonentów.

• Monitorowanie, kontrola i interakcja z każdym urządzeniem
na parkingu.

• Kalkulacja taryf parkingowych.

• Podgląd terminali i skojarzonych kamer w czasie rzeczywistym.
• Monitorowanie i kontrola aktywnych alarmów w każdym
z terminali.
• Operowanie niektórymi systemami terminala
• Monitorowanie i kontrola powiadomień na jednym lub wielu
parkingach (alarmy, wyjątki, wiadomości...).

• Autoryzowanie płatności i narzędzi poboru.
• Autoryzacja sprzedaży i odnowienia produktów parkingowych.
• Autoryzacja ograniczeń wjazdu i wyjazdu.
• Zarządzanie zmianami kasjerów.

ZARZĄDZANIE MOBILNE

SYSTEM PREZENTACJI
WOLNYCH MIEJSC

ROZPOZNAWANIE TABLIC
REJESTRACYJNYCH

SYSTEM NAPROWADZANIA POJAZDÓW OPTIMA

SYSTEM ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH

System naprowadzania na wolne miejsca Optima pozwala kontrolować poziom zajętości parkingu i monitoruje stan systemu w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie dochodowości oraz wygody gości parkingu.

System rozpoznawania i odczytu tablic rejestracyjnych to idealny sposób na zwiększenie funkcjonalności parkingu. Znacznie zwiększa jego wydajność i rentowność.

System powiadamia użytkownika gdzie są wolne miejsca i prowadzi do nich najkrótszą drogą. Oszczędza to energię, maksymalizuje zysk oraz optymalizuje dostępne zasoby.

POWIĘKSZ BIZNES

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Kiedy miejsce parkingowe zostaje zwolnione, jest to rozpoznawane w czasie rzeczywistym czyniąc ruch pojazdów płynniejszym. Daje to ok. 5% wzrost rotacji zwiększając tym samym
dochodowość.

Mniej samochodów krążących w poszukiwaniu miejsca to mniej
hałasu i zanieczyszczeń.

PEŁNA KONTROLA POJAZDÓW

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Kontrola samochodów wjeżdżających i opuszczających parking
w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z wymaganiami w niektórych krajach numer rejestracyjny jest drukowany na bilecie.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

ZGUBIONY BILET TO JUŻ NIE PROBLEM
Skojarzenie numeru biletu z numerem rejestracyjnym pojazdu
umożliwia szybkie jego odnalezienie.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

System jest w pełni automatyczny i nie wymaga zatrudniania
obsługi ani specjalnych czynności serwisowych.

Każdy numer rejestracyjny jest odczytywany i analizowany
oddzielnie. W razie konﬂiktu (błąd lub brak danych) następuje
natychmiastowe powiadomienie operatora, który podejmuje
decyzję o dalszym działaniu.

Dzięki automatycznemu zarządzaniu napełnianiem parkingu
tylko aktywne strefy obciążają rachunek elektryczny.

SKALOWALNY

KOMPATYBILNOŚĆ

OPTYMALIZACJA ZASOBÓW

Optima to modułowy system, który może być łatwo rozbudowany.

CZARNA LISTA

DOKŁADNOŚĆ

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych to tylko jedna z możliwych opcji rozszerzenia funkcjonalności systemu.
Niemal każde urządzenie z oferty Came można zintegrować
z oprogramowaniem.

Statystyki generowane przez oprogramowanie pozwalają podejmować decyzje na podstawie precyzyjnych danych.

NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ ODCZYTU

SZYBKOŚĆ

BEZOBSŁUGOWY

Nie jest konieczne zatrudnianie obsługi.

ZADOWOLENIE KLIENTA
Wolne miejsca są szybko wykrywane, więc użytkownicy nie
odczuwają stresu z powodu zbędnej utraty czasu.

DYNAMICZNY WJAZD
System odczytu tablic rejestracyjnych jest kompatybilny z systemami bezbiletowymi.

System rozpoznaje znaki alfanumeryczne ze skutecznością
nawet 98%.

NAJWYŻSZY POZIOM INTEGRACJI
Kamery współdzielą strukturę LAN z urządzeniami parkingowymi. Przy instalacji nie są więc konieczne dodatkowe prace
budowlane ani zakup dodatkowych serwerów.

Ograniczony dostęp dla pojazdów, które zostały umieszczone
na liście.

Szybki czas reakcji, konﬁgurowalny zależnie od ilości zdjęć
pobieranych i przetwarzanych dla jednego pojazdu.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wytrzymała konstrukcja obudowy zaprojektowana do montażu
na zewnątrz zapewnia doskonała wydajność w każdej temperaturze.

ODPORNOŚĆ NA OSZUSTWA
Każdy bilet posiada przypisany numer rejestracyjny aby zapobiec wymianie biletów między użytkownikami.
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