Parkirni sistemi
Podjetje TRAFFIC DESIGN je kot eno vodilnih slovenskih
podjetji na področju integracije Inteligentnih Transportnih
Sistemov tudi zastopnik nemškega podjetja DESIGNA, ki
se z izdelavo parkirnih sistemov in sistemov za kontrolo
dostopa ukvarja že od leta 1951. Parkirni sistemi
DESIGNA so prisotni v več kot 60 državah z nameščenimi
6.000 sistemi po vsem svetu.
Podjetje TRAFFIC DESIGN je podjetje z največ imple
mentiranimi avtomatskimi zaprtimi parkirnimi sistemi v
Sloveniji.

SLIMPARK

Tudi najmanjše parkirišče
si zasluži dovršeno rešitev
SLIMPARK predstavlja kompaktno sis
temsko rešitev za upravljanje vašega
parkirišča pri čemer nudi veliko funkci
onalnosti, elegantno zasnovano opremo
in enostavno uporabo. SLIMPARK je
namenjen upravljanju hotelskih parkirišč,
parkirišč pred trgovskimi centri ter ostalih
manj obremenjenih parkirišč.

Enostaven in učinkovit
parkirni sistem
Parkirni sistem SLIMPARK je zelo eno
staven za uporabo ter vsebuje majhno
število gibljivih komponent zaradi česar
se stroški vzdrževanja in nadomestnih
delov znatno zmanjšajo kar zagotavlja
zanesljivo delovanje z visoko stopnjo
kakovosti in funkcionalnosti.

Visoki tehnološki standardi
SLIMPARK uporablja preizkušeno tehno
logijo črtne kode. Ta tehnologija je idealna
za manj obremenjena parkirišča in je zelo
zanesljiva tako pri obdelavi kratkoročnih
parkirnih kartic kot tudi pri obdelavi
abonentskih sezonskih vozovnic.

PM ABACUS

Zahteve se morda spreminjajo
dnevno, vendar je odgovor
vedno enak: PM ABACUS
Vse naše strokovno znanje in izkušnje
za načrtovanje, izvedbo in podporo
v povezavi s parkirnim sistemom PM
ABACUS so usmerjeni v izvedbo zane
sljivega sistema. In to ne samo v
smislu zanesljivosti in prijaznosti do
uporabnikov in upravljavca, temveč tudi
v smislu možnosti integracije različnih
tehnologij in povezave z drugimi sistemi.

Sistemska rešitev
za večja parkirišča
Parkirni sistem PM ABACUS je idealen
sistem za večja parkirišča z možnostjo
vključevanja le-teh v enoten sistem
upravljan s centralne lokacije. Naj bo
to mestna mreža parkirišč, bolnišnica,
letališče, večji nakupovalni center,
hotel ali razstavišče, parkirni sistem PM
ABACUS predstavlja ekonomično in
zanesljivo rešitev za prihodnost.
Sistem PM ABACUS je lahko na voljo
za uporabo z magnetnimi parkirnimi
karticami ali s tehnologijo črtne kode.

DODATNE FUNKCIONALNOSTI

Obveščanje o prostih
parkirnih mestih

RFID – radiofrekvenčna
brezkontaktna identifikacija

Podatek o številu prostih parkirnih
mest na posameznem parkirišču ali v
garažni hiši je za uporabnika zelo po
membna informacija, upravljavcu pa
posredovanje informacije o prostih par
kirnih mestih omogoča optimizacijo
posameznega parkirnega sistema.

Abonenti lahko v posamezno parkirišče
vstopijo po identifikaciji elektronske tabli
ce, nameščene na vetrobranskem steklu,
ne da bi jim bilo potrebno odpreti okno.
S tem se bistveno izboljša prepustnost
parkirišča, nejevolje ob iskanju založene
parkirne kartice tako ni več.

Sistem video nadzora

Računalništvo v oblaku

Sistem video nadzora upravljavcu omo
goča nadziranje stanja na parkirišču.
Nadzor parkirišča preko sistema video
nadzora uporabnikom nudi občutek
dodatne varnosti njihovega vozila in
imetja v njem.

Varovanje podatkov s parkirišča na cen
tralni lokaciji predstavlja novo varnostno
rešitev za shranjevanje podatkov z
vašega parkirnega sistema. Namesto,
da se upravljanje vsakega posameznega
parkirišča izvaja iz lokalno nameščenega
strežnika je sedaj na voljo rešitev, kjer
se vsi podatki preko omrežja stekajo
na centralni, posebno varovan strežnik,
kjer je varovanje podatkov in skrb
za nemoteno delovanje v rokah IT
strokovnjakov.

Sistem za prepoznavanje
registrskih tablic
Sistem za prepoznavanje registrskih
tablic abonentom omogoča vstop in
izstop iz parkirišča po prepoznavi regi
strske tablice in njenemu ujemanju z
informacijami v bazi podatkov.

V podjetju TRAFFIC DESIGN nudimo:
• Parkirne sisteme za upravljanje parkirnih prostorov na
parkiriščih in v parkirnih hišah,
• Razvoj in implementacijo centrov za nadzor in upravljanje
s parkirnimi sistemi,
• Sisteme za obveščanje udeležencev v prometu o prostih
parkirnih prostorih,
• Projektiranje in načrtovanje parkirnih sistemov,
• Dobavo in montažo parkirnih sistemov,
• Vzdrževanje parkirnih sistemov,
• Upravljanje s parkirnimi sistemi.
V paleti produktov parkirnih sistemov sta sistem PM
ABACUS, namenjem večjim in bolj obremenjenim parkirnim
sistemom ter sistem SLIMPARK, ki predstavlja kompaktno
rešitev za manj obremenjena parkirišča.

Reference
• Parkirišča v upravljanju Mestne občine Ljubljana – več
kot 10 parkirnih sistemov povezanih v center za nadzor
in upravljanje
• Parkirišča v upravljanju Mestne občine Maribor – pet
parkirnih sistemov povezanih v enotni center za nadzor
in upravljanje
• Parkirišča v upravljanju Železniškega invalidskega
podjetja (SŽ ŽIP) – pet parkirinih sistemov povezanih v
center za nadzor in upravljanje
• Parkirišča v upravljanju Univerzitetnega kliničnega centra
Maribor – štirje parkirni sistemi povezani v center za
nadzor in upravljanje
• Parkirišča v upravljanju Autogrill-Shell
• Parkirišča v upravljanju Študentskih domov Maribor
• Parkirišča v upravljanju Term Maribor
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