
Požadavky
Zajištěný vjezd do areálu s výběrem parkovného s volbou parkování zdarma pro návštěvníky fitness 
a slevy na parkovném pro hosty restaurace. Účtování parkovného spolu s čerpanými službami 
areálu. Sledování statistik návštěvnosti. 

Řešení
Vjezd/Výjezd
Vjezd do placené zóny parkoviště je osazen vjezdovým terminálem, který vydává parkovací karty
s čárovým kódem pro krátkodobě parkující, pro abonentky/permanentky je terminál doplněn 
čtečkou bezkontaktních karet.
Na výjezdu je osazen výjezdový terminál scannerem čárového kódu a čtečkou bezkontaktních karet 
pro abonenty. 
Jednotlivé terminály ovládají automatické závory dle nastavení systému.  
Terminály je možné doplnit interkomem pro komunikaci s recepcí.

Vchod/východ
V recepci u vstupu/východu do/z fitness je umístěn turniket se čtečkou čipů a scannerem čárového 
kódu.

Placení
V prostoru parkoviště je umístěna automatická pokladna pro zaplacení parkovného načtením karty 
s čárovým kódem (vydané vjezdovým terminálem).
Automatická pokladna přijímá mince a bankovky, na přeplatek vrací mince i bankovky, je možné ji 
doplnit o modul placení kreditní kartou (což je podmíněno smlouvou s bankou a připojením k 
internetu).
Na recepci je umístěna klientská stanice, kde jsou parkovací karty reaktivovány na vstupenky. Zde 
je možné zároveň se vstupným hradit i parkovné, nebo parkovné validovat. Karta potom slouží ke 
vstupu přes turniket. Pokud zákazník opustí prostor v zaplaceném limitu, či nepřečerpá předem 
zaplacené služby, je karta zákazníka na východu propuštěna ven. Karta, která přečerpá zaplacené 
služby před opuštěním placeného prostoru zaplatí v manuální pokladně dlužnou částku, poté 
odchází přes turniket. Na pokladně také probíhá správa předplacených abonentek.
V restauraci je umístěn CardChecker pro validaci parkovného. 

Server
Zajišťuje chod systému, informuje obsluhu o stavu jednotlivých zařízení.
Spravuje klientskou stanici (platební místo na recepci), server je vybaven jako manuální pokladna 
pro případ placení či řešení reklamací.
Umožňuje vzdálenou správu systému, či servis přes internet nebo telefon, systém je schopen 
odesílat sms zprávu o stavu zařízení na telefony zodpovědných pracovníků, kteří mohou 
na základě kódovaných sms systém ovládat.
Ovládá SW moduly: kontrola průjezdů/průchodů, hlídání přítomnosti vozidel, obsazenosti fitcentra, 
zpětný reporting (statistiky, uzávěrky) atd.
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