
Σύστηµα διαχείρισης PARKING µε barkode εκτύπωση 

Κατάλληλο για µικρά parking souper market και εκθεσιακών χώρων 

 

Η TELEMOT προσφέρει ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης parking 
περιορισµένης πρόσβασης για εταιρίες, ξενοδοχεία, Supermarket (AUTOPARK 
1000). 

H ανάγκη για αξιοποίηση στο έπακρο του πολύτιµου χώρου στάθµευσης, οδήγησε 
στην δηµιουργία του AUTOPARK 1000. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη χώρου για τους πελάτες τους ή 
τους υπαλλήλους τους, καθώς όλο και περισσότεροι ξένοι προς την επιχείρηση 
παρκάρουν στους χώρους της. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης µε επαγωγική 
κάρτα, πληκτρολόγησης κωδικού εκτυπωµένο πάνω στην απόδειξη του 
πελάτη ή προσαρµογή σε υπάρχων σύστηµα καρτών (member’s card). 

Το σύστηµα έχει δυνατότητα διαβαθµισµένης πρόσβασης και συνεργάζεται 
µε το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης ACCESS 1000 (εσωτερικού χώρου) για πόρτες 
ή σηµεία ελέγχου. 

 

Εικόνα 1: Εγκατάσταση συστήµατος  

 

 



Βασική ∆οµή Με κεντρική διαχείριση  

 1 
Σύστηµα 
αδιάλειπτης 
προστασίας (UPS)  

Εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του parking, 
ακόµη και σε πτώση τάσεως της ∆.Ε.Η.  

 2 
Συνδέσεις 
ηλεκτρολογικού 
πίνακα 

Οι συνδέσεις γίνονται σε ξεχωριστή ασφάλεια ή ηλ. 
πίνακα για µεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια 

 3 
Κεντρικός σταθµός 
διαχείρισης 
(Server) 

Περιλαµβάνει Η/Υ, πρόγραµµα διαχείρισης parking 

4 Μαγνητικός 
Βρόγχος εισόδου  Έλεγχος πρόσβασης 

5 Τερµατικό εξόδου Έλεγχος εξόδου (µόνο για πελάτες) 

6&7 Μπάρες πρόσβασης Περιορισµός πρόσβασης σε συνεργασία µε τα 
τερµατικά 

Ο µαγνητικός βρόγχος εισόδου δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να εισέρχονται 
στο χώρο του parking µόνο µε το πλησίασµα στην µπάρα εισόδου, τους ανιχνεύει 
ο µαγνητικός βρόγχος και δίνει εντολή για το άνοιγµα της µπάρας. Για την έξοδο 
των πελατών θα υπάρχει το τερµατικό εξόδου το οποίο όταν θα αναγνωρίζει των 
µοναδικό κωδικό τις απόδειξης οποίος θα είναι εκτυπωµένος στo “Parking Ticket”, 
και εφόσον δεν έχει λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος παραµονής στο parking, θα 
ανοίγει την µπάρα εξόδου. Ο Μοναδικός κωδικός θα παράγεται από το σύστηµα 
διαχείρισης Parking, θα είναι εκτυπωµένος στo “Parking Ticket”, υπό την µορφή 
Bar Code και θα αναγράφει την ώρα έκδοσης της απόδειξης και τον επιτρεπόµενο 
χρόνο παραµονής του πελάτη στο parking. 

 

Αναβαθµίσεις 

8&9 Κάµερες εισόδου-
εξόδου 

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης µε δυνατότητα 
καταγραφής εικόνας ή βίντεο, εισερχόµενου -
εξερχόµενου αυτοκινήτου. Αναβάθµιση του 
συστήµατος µε αυτόµατη αναγνώριση αριθµού 
κυκλοφορίας 

10 Φανάρι Εισόδου ή 
Πινακίδα Ένδειξη αν το parking είναι πλήρες η όχι 

11 

Πινακίδα ένδειξης 
ελευθέρων 
θέσεων για 
πολλαπλά 
επίπεδα. 

Ιδιαίτερα χρηστική, καθώς οι πελάτες δεν 
ταλαιπωρούνται για ανεύρεση ελεύθερης θέσης σε 
parking µε πολλαπλά επίπεδα 



 

Εικόνα 2: Εκτυπωµένο χαρτί εξόδου (Η εµφάνιση της οποίας τροποποιείται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες σας) 

 

Εικόνα 3: Τερµατικό εισόδου /εξόδου 

Το αυτοµατοποιηµένο parking από την TELEMOT είναι εξ’ ολοκλήρου 
φτιαγµένο από ελληνικά χέρια και τεχνογνωσία. Έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
24 µηνών µε δυνατότητα απεριόριστου χρόνου κάλυψης (συµβόλαιο συντήρησης). 
Την ποιότητα κατασκευής του µπορούν να εγγυηθούν τόσο οι πολυάριθµες 
εγκαταστάσεις όσο και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η 
εταιρεία. Η κατασκευή του δε, είναι τέτοια ώστε να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες 
όπως βροχή, χιόνι, κρύο, κ.τ.λ.  



 

Πλεονεκτήµατα συστήµατος 

• Βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών Γρήγορη εξυπηρέτηση 

• Αύξηση πωλήσεων  Αποτελεσµατικότητα 

• Τεχνολογία State– of– the- art Εγγύηση TELEMOT 

• Αρχιτεκτονική Server / Client  Άµεση υποστήριξη 

• Φιλικό περιβάλλον λειτουργίας / διαχείρισης Ευκολία 

• Εξειδικευµένα στατιστικά και αναφορές  Παραµετροποίηση 

  

 

 

 

 

 

 
 


