Technická data CityLine

Inteligentní řešení pro
parkování a tankování

CityLine
CityLine je moderní řešení pro inteligentní management veřejného
parkování. Uživatelé CityLine budou mít přístup k rozhodujícím
provozním informacím ze svých parkovacích automatů. Při přístupu
odkudkoli z celého světa 24 hodin 7 dní v týdnu mohou uživatelé sledovat a
kontrolovat stav parkovacích lístkových automatů a provádět nezbytné změny či
aktualizace.

Větší flexibilita a transparentnost
Nepřetržitý dálkový přístup ke všem informacím o parkování. PC, notebook,
mobilní telefon – CItyLine může používat jakékoli zařízení, které má přístup na
internet za použití prohlížeče a přehrávače Flash. Pro zařízení na platformách
Android a iOS máme speciální aplikaci pro monitorování parkovacích automatů.
Všechna data a nastavení jsou ukládána centrálně v zabezpečené serverové databázi.
Jednoduché zprovoznění a provoz
Instalace není vyžadována – CityLine je řešením založeným na webu. Toto
dobře strukturované a přehledné uživatelské rozhraní je ve své podobě rychlé a
intuitivní. Funkce pomoci a uživatelský manuál on-line nabízejí v případě potřeby
rychlou asistenci.
Nejvyšší bezpečnostní standardy
Vaše připojení jsou uskutečňována prostřednictvím zabezpečených a
šifrovaných datových kanálů. Data jsou ukládána v databázi. Přístup k databázi
je chráněn uživatelským jménem a heslem. V procesu zálohování je ukládána
celá databáze. Proto jsou data stále chráněna stejným způsobem uživatelským
jménem a heslem pro databázi. Všechna data jsou striktně přidělena k příkazci
a každý uživatel může vidět pouze data těch příkazců, pro které je registrován.

Č. výrobku: VU00.8005.02.01.02

Potenciál ekonomických a ekologických úspor
Při použití CityLine mohou být procesy jako servisní hovory a sběrné cesty
přesně analyzovány, a poté optimalizovány. Tím CityLine nejen šetří peníze, ale
má i pozitivní dopad na životní prostředí.

Technické změny vyhrazeny

Provozní připravenost k údržbě
Všechny funkce parkovacích lístkových automatů jsou monitorovány v reálném
čase. Jakákoli varovná/chybová hlášení jsou okamžitě přeposílána servisní
organizaci.
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Součásti CityLine

Průběžný monitoring
sleduje informace o stavu v reálném
čase. Zprávy o stavu mohou být
zobrazeny v tabulce, která může být
snadno přizpůsobena specifickým
potřebám zákazníka. Důležité
informace mohou být exportovány do
dalších aplikačních programů, jako je
MS Excel a PDF. Při použití inovativní
technologie Google Maps jsou
zprávy o stavu prezentovány
uživatelsky přívětivě. Základní
zobrazení průběžného monitoringu
nabízí přehled kompletního
managementu.
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Konfigurace
Náš parkovací automat Citea se
snadno propojuje s CityLine a
všechny změny tarifů či
konfigurace mohou být
prováděny rychle a snadno.
Statistika
dodává všechna data, která náš
zákazník potřebuje k informovaným
rozhodnutím. Výnosy z parkování, časy
parkování, servisní hovory, atd. mohou
být zobrazeny v četných formách a
mohou být exportovány do MS Excelu a
PDF.

Akce [Actions]

zefektivňují servisní výkony.
Uživatelé mohou vytvořit seznam
pracovních úkolů, ve kterém lze
přehled úloh nejen zobrazit, ale i
spravovat.
Oznamování [Notification]
bezprostředně informuje servisní
techniky a kancelář servisu
prostřednictvím e-mailu nebo SMS,
a tak včas napomáhá k odstranění
poruch.
CityLine Mobile
Nejnovější aplikace pro smartphony
na bázi Android a iOS umožňují
uživatelům kontrolovat stav
jednotlivých zařízení. Všechny
stavové zprávy budou zobrazeny ve
formátu seznamu, mapy a grafu.
Web Obsazování parkovacích stání
[Parking Bay Enforcement Web]
byl vytvořen pro snadnější způsob
obsazování instalace typu
využívajícího parkovací stání.
Parking Bay Enforcement Web
může být spuštěn na PC nebo
smartphonu a umožňuje efektivní
obsazování parkovacích stání.

