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Parkirni sistemi
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Podjetje TRAFFIC DESIGN je kot eno vodilnih 
slovenskih podjetji na področju integracije 
Inteligentnih Transportnih Sistemov tudi zas
top nik 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 implementiranimi avtomatskimi zaprtimi 
parkirnimi sistemi v Sloveniji.

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 pro

metu 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 podjetja 
TRAFFIC DESIGN sta sistem PM ABACUS, 
namenjem večjim in bolj obremenjenim 
parkirnim sistemom ter sistem SLIMPARK, 
ki predstavlja kompaktno rešitev za manj 
obremenjena parkirišča.
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Promet v mestih se stalno povečuje. Zaradi naraščanja tekočega prometa 
se zlasti v mestih pojavlja tudi vse večja potreba po površinah za mirujoči 
promet. Zaradi racionalne rabe prostora v mestih je potrebno parkirne 
površine razporediti, kolikor se da enakomerno in smiselno. 

Računalniški program vodi natančno evidenco 
vseh prisotnih vozil in jih ločuje po skupinah 
(naključne obiskovalce posebej ter lastnike 
kartic oziroma abonentov posebej). Sistem 
omogoča: določanje različnih tarif (skoraj 
neskončne možnosti tarifnih razredov), nadzor 
vozil (črne liste za abonente...) in morebitne 
spremembe, ki jih upravitelji parkirišča želijo 
pri razvoju parkirišča samega. Ob zamenjavi 
operaterja sistem zaključi službo in izda 
izvleček, ki vsebuje popolno poročilo o delu 
tega operaterja. 

Zaprti 
parkirni 
sistemi

Ročne in mehanske parkirne sisteme so izpodrinili 
naprednejši in kompleksnejši par kirni sistemi, 
ki poleg trženja parkirnih površin omogočajo 
tudi popolno integracijo z ostalimi naprednimi 
tehnologijami sodobne informacijske družbe.

Urejeno parkiranje pomembno prispeva k večji 
urejenosti mesta, izboljšuje kvaliteto bivanja v 
mestu in zmanjšuje negativne vplive na bivalno 
in naravno okolje. Parkirni prostor je pomemben 
del mestne prometne infrastrukture, zato mora 
biti tehnološko ustrezno in strokovno zasnovan 
ter ustrezno vzdrževan. 

Upravljanje s parkirnimi površinami in njihovo 
trženje je v mestih zaradi vse večjega prometa 
in vzpostavljanja prometnega reda v mirujočem 
prometu nujno potrebno. 

Parkirni sistemi, ki jih ponujamo, izpolnjujejo 
pričakovanja tako uporabnikov kot upravljavcev. 
Zmogljivost sistemov in zanesljivost prenosa 
podatkov omogoča upravljavcem enostavno 
izdelavo obračunov in statistik ter možnost 
popolnoma avtomatskega upravljanja in 
nadziranja parkirišč. 

Parkirni sistem omogoča plačevanje parkirnine 
z vsemi plačilnimi sredstvi  od gotovine, 
kreditnih in bančnih kartic do čipkartic in 
brezkontaktnih pametnih kartic. Na območju 
Mestne Občine Ljubljana smo integrirali tudi 
mestno kartico Urbana.

Parkirni sistem deluje na 
principu zaprtega kroga, 

ki ob vhodu registrira 
zaporedno številko in čas 

prihoda, prišteje vozilo 
k skupnemu seštevku 

(število mest na parkirišču) 
ter ga odšteje, ko vozilo 

zapusti parkirišče.

Posamezne naprave v enem 

ali več parkirnih sistemih 

je mogoče povezati v 

centraliziran nadzorni 

sistem, ki omogoča popolni 

daljinski nadzor. Sistem 

upošteva vse mednarodne 

standarde za varnost in 

kakovost.
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Tudi najmanjše parkirišče si zasluži dovršeno rešitev

V splošnem se večja in manjša parkirišča ne razlikujejo le v velikosti temveč 
tudi v načinu upravljanja z njimi. SLIMPARK predstavlja kompaktno 
sistemsko rešitev za upravljanje vašega parkirišča pri čemer nudi veliko 
funkcionalnosti, 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 enostaven 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 tehnologijo 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. Vse komponente sistema so med seboj povezane 
preko Ethernet mrežne povezave.

Enote parkirnega sistema

Vhodni nadzorni terminal za podajanje kartic 
za kratkotrajno parkiranje in branje različnih 
abonentskih kartic.

Pri vhodu v parkirišče se uporabnik pripelje do 
vhodnega stebrička s podajalcem kartic (vhodni 
nadzorni terminal). Pred zapornico ob stebričku 
je induktivna zanka, ki sistem obvesti, da lahko 
uporabnik s pritiskom na tipko prejme vhodni 
listek oziroma vstopi s pomočjo abonentske 
kartice. Istočasno se dvigne zapornica.

Vhodni nadzorni terminal vsebuje visoko 
zmogljiv termalni tiskalnik za izdajo črtno
kodnih kartic za kratkotrajno parkiranje. 
Upravljavec parkirišča lahko na parkirne listke 
po želji natisne logotip ali druge dodatne 
informacije. Uporabniku prijazen zaslon 
vhodnega terminala posreduje preprosta 
navodila za uporabo v želenem jeziku. Glede 
na želje in potrebe upravljavca se lahko doda 
tudi sistem brezkontaktnih kartic.

Izhodni nadzorni terminal za procesiranje 
parkirnih kartic za kratko trajno parkiranje ter 
različnih abonentskih kartic.

Pri izhodu iz parkirišča se uporabnik pripelje do 
izhodnega stebrička s čitalcem kartic (izhodni 
nadzorni terminal). Za zapornico je induktivna 
zanka, ki sistem obvesti, da je uporabnik po 
uspešno izvedenem plačilu zapustil parkirišče, s 
čimer se za vozilom zapre zapornica. 

Izhodni nadzorni terminal vsebuje visoko 
zmogljiv črtnokodni čitalec, ki omogoča hitro 
branje črtnokodnih kartic in zagotavlja dobro 
prepustnost izhodnega mesta. Črtnokodni 
čitalec prav tako bere podatke z različnih 
abonentskih kartic možna pa je tudi vgradnja 
sistema brezkontaktnih kartic.

Parkirni 
sistem 

SLIMPARK

SLIMPARK predstavlja 
kompaktno sistemsko 
rešitev za upravljanje 

vašega parkirišča pri čemer 
nudi veliko funkcionalnosti, 

elegantno zasnovano 
opremo in enostavno 

uporabo. 
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Avtomatska blagajna nudi različne možnosti, ki omogočajo prilagoditev 
sistema vsem potrebam uporabnikov in upravljavcev. 

Avtomatska blagajna izračunava in sprejema plačila parkirnine z 
odčitavanjem podatkov s črtnokodne parkirne kartice. Sprejema lahko 
več različnih plačilnih sredstev: kovance, bankovce ter debitne in kreditne 
kartice. Glede na prostorsko ugodno oblikovano rešitev je avtomatska 
blagajna lahko nameščena na zidu ali na tleh. Termalni tiskalnik zagotavlja 
hitro in zanesljivo tiskanje računov. Avtomatska blagajna lahko prikazuje 
navodila za uporabo v več različnih jezikih, z ostalimi komponentami 
sistema pa je povezana preko Ethernet mrežne povezave.

Centralna aplikacija sistemske administracije

Centralna aplikacija je namenjena nadzoru in kontroli nad parkiriščem in 
v njem vgrajenih teminalov. Centralna aplikacija sistemske administracije 
je učinkovita rešitev za administracijo, upravljanje in nadzorovanje 
parkirnih sistemov. Sistem nudi upravljavcu dostop do vseh kontrolnih 
funkcij sistema ter omogoča administracijo sistema in pripravo različnih 
poročil. Sistem omogoča medsebojno povezavo do 7 terminalov.

Ročna blagajna za vse načine pobiranja 
parkirnine. Različne možnosti omogočajo 
nadgradnjo glede na zahteve upravljavca. 

Ročna blagajna izdaja vse vrste enkratnih 
parkirnih listkov in hkrati odčitava parkirne 
listke in kartice, izračunava znesek za plačilo, 
obdeluje vrednostne kartice in ob koncu dela 
izdeluje obračunske statistike. 

Ročna blagajna vsebuje črtnokodni čitalec in 
opcijsko termalni tiskalnik.

Zapornica je enostavna za vzdrževanje in 
servisiranje, mehanizem zagotavlja optimalno 
zanesljivost in delovanje. 

Zapornico uporabljamo v povezavi z vstopnim 
ali izstopnim nadzornim terminalom pa tudi z 
ročno blagajno ali avtomatsko blagajno. Gre 
za enoto, ki fizično nadzira možnost vstopa oz. 
izstopa iz parkirišča. Enota je zelo prilagodljiva, 
saj omogoča dvosmerni promet, komunikacijo 
med terminalom in zapornico, v primeru izpada 
energije pa je ročno upravljanje zelo enostavno. 
Zapornica ima lahko več vrst detektorjev za 
zaznavanje vozila v njenem območju (induktivna 
zanka, IR detektor, foto celica).

Zapornica je upravljana preko mikroprocesorja 
in zagotavlja avtomatsko kontrolo delovanja. 
Omogoča zaznavanje pozicije roke zapornice 
preko senzorja ter vsebuje avtomatsko sklopko 
v primeru udara.
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Zahteve se morda spreminjajo dnevno, vendar je 
odgovor vedno enak: PM ABACUS

Že od samega začetka so želje in potrebe upravljavca vodilo razvoja 
parkirnega sistema PM ABACUS. 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. Vse 
naše strokovno znanje in izkušnje za načrtovanje, izvedbo in podporo 
v povezavi s parkirnim sistemom PM ABACUS so usmerjeni v izvedbo 
zanesljivega sistema. 

 

Sistemska rešitev za večja parkirišča

Parkirni sistem PM ABACUS je idealen sistem za večja parkirišča z 
možnostjo vključevanja leteh 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. Tehnologija magnetnega traku je 
preizkušena rešitev, ki omogoča zapisovanje vseh potrebnih podatkov na 
samo kartico in tako omogoča delovanje sistema tudi v offline načinu.

Sistem je decentraliziran, kar je ena glavnih posebnosti sistema. Ker 
imajo vsi sistemski terminali enake mikroprocesorske kartice, je njihovo 
vzdrževanje lažje in hitrejše, pa tudi omrežne povezave so prilagodljivejše. 

Periferne enote delujejo samostojno pri nadzorovanju in shranjevanju 
podatkov in ne zahtevajo povezave z omrežjem za vsako posamično 
operacijo. To pomeni, da se največ podatkov obdela lokalno, kar zahteva 
manjšo porabo časa in večji prometni pretok. Naprave so zgrajene 
modularno, kar omogoča, da se ob okvari nadomesti le nedelujoči modul. 

Parkirni 
sistem PM 

ABACUS

Preden uporabnik želi zapustiti parkirišče, 
odide do elektronske blagajne, ki jo upravlja 
blagajnik ali do avtomatske blagajne, ki 
avtomatsko izračuna vsoto parkirnine ter proti 
plačilu uporabnika na kartico zapiše potrebne 
podatke za izstop iz parkirišča. Obiskovalec se 
z avtomobilom zapelje do izhodnega stebrička, 
kjer kartico vtakne v čitalec magnetnih ali črtno
kodnih kartic ali pa jo približa brezkontaktnemu 
čitalcu kartic. Ko sistem preveri zapis na kartici, 
se uporabniku dvigne zapornica in lahko odpelje 
s parkirišča. Istočasno se podatki prenesejo v 
podatkovni kontrolni center. 

Obstoječ parkirni sistem je z 
razvojem novih tehničnih rešitev 
in drugačnih potreb upravljavcev 

in uporabnikov vedno mogoče 
nadgraditi z dodatnimi ali novimi 

enotami. Vsaka komponenta 
v sistemu je samostojna, 

vendar stalno komunicira z 
višjestopenjskimi napravami.

Enote parkirnega sistema

Vhodni nadzorni terminal za podajanje kartic za kratkotrajno 
parkiranje in branje različnih abonentskih, vrednostnih in funkcijskih 
kartic ter čip kartic.

Pri vhodu v parkirišče se uporabnik pripelje do vhodnega stebrička 
s podajalcem kartic (vhodni nadzorni terminal). Pred zapornico ob 
stebričku je induktivna zanka, ki sistem obvesti, da lahko uporabnik 
s pritiskom na tipko prejme vhodni listek oziroma vstopi s pomočjo 
abonentske ali kreditne kartice. Istočasno se dvigne zapornica.

Vhodni nadzorni terminal lahko izdaja magnetne parkirne kartice ali 
črtnokodne parkirne kartice. Upravljavec parkirišča lahko na parkirne 
listke po želji natisne logotip ali druge dodatne informacije. Uporabniku 
prijazen zaslon vhodnega terminala posreduje preprosta navodila za 
uporabo v želenem jeziku. Glede na želje in potrebe upravljavca se 
lahko doda tudi sistem brezkontaktnih kartic.

Izhodni nadzorni terminal za procesiranje parkirnih kartic za 
kratkotrajno parkiranje, kartic abonentov, vrednostnih in kreditnih ter 
čip kartic.

Pri izhodu iz parkirišča se uporabnik pripelje do izhodnega stebrička s 
čitalcem kartic (izhodni nadzorni terminal). Za zapornico je induktivna 
zanka, ki sistem obvesti, da je uporabnik po uspešno izvedenem plačilu 
zapustil parkirišče, s čimer se za vozilom zapre zapornica. 

Izhodni nadzorni terminal vsebuje visoko zmogljiv čitalec magnetnih 
kartic ali črtnokodni čitalec, ki omogoča hitro branje magnetnih oz. 
črtnokodnih kartic in zagotavlja dobro prepustnost izhodnega mesta, 
možna pa je tudi vgradnja sistema brezkontaktnih kartic. Magnetne 
parkirne kartice s centralnim zapisom lahko izhodni nadzorni terminal 
bere v vseh štirih smereh kar pomembno poveča pretočnost izstopnega 
mesta.
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Zapornica je enostavna za vzdrževanje in 
servisiranje, mehanizem zagotavlja optimalno 
zanesljivost in delovanje. 

Zapornico uporabljamo v povezavi z vstopnim 
ali izstopnim nadzornim terminalom pa tudi 
z ročno blagajno ali avtomatsko blagajno. 
Gre za enoto, ki fizično nadzira možnost 
vstopa oz. izstopa s parkirišča. Enota je zelo 
prilagodljiva, saj omogoča dvosmerni promet, 
komunikacijo med terminalom in zapornico, 
shranjuje signale, v primeru izpada energije pa 
je ročno upravljanje zelo enostavno. Zapornica 
ima lahko več vrst detektorjev za zaznavanje 
vozila v njenem območju (induktivna zanka, IR 
detektor, foto celica).

Zapornica je upravljana preko mikroprocesorja 
in zagotavlja avtomatsko kontrolo delovanja. 
Omogoča zaznavanje pozicije roke zapornice 
preko senzorja ter vsebuje avtomatsko sklopko 
v primeru udara.

Ročna blagajna za vse načine pobiranja par
kirnine. Različne možnosti omogočajo nad
gradnjo glede na zahteve uporabnika. 

Ročna blagajna izdaja vse vrste enkratnih 
parkirnih listkov in hkrati odčitava parkirne listke 
in kartice, izračunava znesek za plačilo, obdeluje 
vrednostne kartice in ob koncu dela izdeluje 
obračunske statistike. Kartice s centralnim 
magnetnim zapisom lahko odčita v vseh 
štirih smereh s čimer je povečana prepustnost 
terminala. Enota vključuje mikroprocesno 
elektronsko ploščo in integrirano baterijo, 
zaradi česar je samostojna pri preverjanju in 
shranjevanju podatkov.

Avtomatska blagajna nudi različne možnosti, ki omogočajo prilagoditev 
sistema vsem potre bam uporabnikov in upravljavcev. 

Avtomatska blagajna izračunava in sprejema plačila parkirnine z 
odčitavanjem podatkov na pametni kartici ali na magnetnem traku 
parkirnega listka oz z odčitavanjem podatkov s črtne kode. Sprejema lahko 
več različnih plačilnih sredstev: bankovce, kovance, vrednostne in bančne 
kartice. Omogočeno je vračilo kovancev ali bankovcev. 

Enota je izredno primerna za parkirišča z veli kim prometnim tokom ali ob 
prometnih koni cah. Blagajna vključuje mikroprocesno elek tron sko ploščo 
in integrirano baterijo, zaradi česar je samostojna pri preverjanju in shra
nje vanju podatkov. Ima samostojen nadzor nad poneverbami in črno 
listo. Več možnosti para metrizacije, nastavitev časovno odvisnih plačil
nih tarif in vzdrževanje preko centralne nad zorne postaje, prenosnega 
računalnika ali daljinsko.

Centralna aplikacija sistemske administracije

Centralna aplikacija nudi upravljavcu parkirišča primeren dostop do 
vseh kontrolnih funkcij sistema PM ABACUS ter omogoča administracijo 
sistema in pripravo različnih poročil. Aplikacija omogoča jasno grafično 
predstavitev parkirnega sistema s pregledom in možnostjo kontrole vseh 
implementiranih naprav. Za vsako napravo v okvari omogoča generiranje 
alarmnih sporočil z direktnim dostopom do podrobnih informacij. 

Centralna aplikacija nudi 

upravljanje s karticami 

uporabnikov ter izdajanje 

različnih tipov kartic, vsebuje 

modul za pripravo parkirnih 

cenikov ter internetno 

predstavitev poslovnih 

kazalnikov.



14 15

TR
A

FF
IC

D
ES

IG
N

 
PA

R
K

IR
N

IS
IS

TE
M

I 

TR
A

FF
IC

D
ES

IG
N

 
PA

R
K

IR
N

IS
IS

TE
M

I 

Center za 
nadzor nad 
parkirnimi 

sistemi
Naloga centra za nadzor nad parkirnimi sistemi je zbiranje podatkov iz 
parkirnih sistemov v realnem času. 

Posamezne periferne enote imajo že vgrajene sisteme, ki sproti poročajo 
o statusih delovanja. Naloga nadzornega centra je, da te podatke zbira 
v realnem času in jih ustrezno obdela. Parkirne sisteme moramo v ta 
namen opremiti s komunicijskimi moduli, ki stalno pošiljajo podatke o 
posameznih napravah. Poleg podatkov o delovanju center zbira tudi 
podatke o celotnem poteku parkiranja na parkirnih površinah za izdelavo 
raznih analiz in statistik.

Z ažurnimi podatki o parkirnih napravah v mestu lahko časovne intervale 
izpadov posameznih sistemov zmanjšamo na minimum, kar pozitivno 
vpliva tako na uporabnike kot na upravljavce sistema. Uporabniki so s 
zanesljivimi storitvami vedno zadovoljni, upravljalcem pa zanesljiv sistem 
izboljša finančni izkupiček trženja prometnih površin. Pomembno je, 
da parkirne naprave pošiljajo trenutno stanje potrošnih komponent 
sistema, kot so papir, zapolnjenost prostora za denar in ostalih delov, 
ki jih je potrebno redno menjati ali vzdrževati. To omogoča načrtovanje 
vzdrževanja parkirnih sistemov, s čimer se izognemo nepotrebnim 
izpadom delovanja sistema.

Obdelane podatke lahko pošljemo na različne obveščevalne medije. 
Uporabniki v prometu lahko podatke o prostih parkirnih površinah vidijo 
na posebnih svetlobnih portalih in obveščevalnih znakih nameščenih na 
vseh strateških mestih ob prometnicah. Uporabniki pametnih telefonov 
z operacijskim sistemom Android in iOS (iPhone) ter uporabniki tablic 
(kot npr iPad) lahko podatke o prostih parkirnih mestih spremljajo na 
internetu, poleg tega so na voljo tudi splošne informacije o posameznem 
parkirišču (odpiralni časi, cena parkiranja, lokacija parkirišča).

Obdelava podatkov, statistike, 
analize

V nadzornem centru je nameščena baza 
podatkov, v kateri se zbirajo podatki iz vseh 
parkirišč. Dobra zasnova baze podatkov je 
ključnega pomena. Je osnova za izdelovanje 
obračuna in analiz transakcij v parkirnih 
sistemih. Pravilna obdelava teh podatkov 
je lahko tudi podlaga za načrtovanje novih 
parkirnih površin in informacija o ustreznosti 
obstoječega stanja v mestnem prometu.

 

Sprotno obveščanje udeležencev v 

prometu lahko bistveno vpliva na 

izboljšanje prometnega pretoka v mestih 

ter s tem posledično na izboljšanje 

prometnih in okoljskih razmer. 

SHEMATSKI PRIKAZ POVEZANOSTI CELOTNEGA SISTEMA

CENTER

Baza podatkov vseh 
parkirišč sistema

Ethernet mrežna 
povezava iz parkirišča 

na center

Lokalno omrežje 
parkirišča (Ethernet)

Lokalno omrežje 
parkirišča (Ethernet)

Delovna 
postaja

Delovna 
postaja

Ročna 
blagajna

Ročna 
blagajna

Delovna postaja 
parkirišča (opcijsko)

ZAPRTO PARKIRIŠČE 1 ZAPRTO PARKIRIŠČE 2
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Dodatne 
funkcionalnosti

RFID – radiofrekvenčna brezkontaktna identifikacija

je tehnologija za prenos podatkov med čitalcem in elektronsko napravo v 
namen identifikacije. V praksi to pomeni prijaznejše parkiranje. Abonenti 
lahko v posamezno parkirišče vstopijo po identifikaciji elektronske 
tablice, 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 za prepoznavanje registrskih tablic

Sistem za prepoznavanje registrskih tablic abonentom omogoča vstop in 
izstop iz parkirišča po prepoznavi registrske tablice in njenemu ujemanju z 
informacijami v bazi podatkov. V kolikor je registrska številka določenega 
avtomobila shranjena v bazi uporabnikov z dovoljenjem za parkiranje, 
se uporabniku ob prihodu na vstopno in izstopno mesto zapornica 
avtomatsko odpre, s čimer se poveča prepustnost vstopnega/izstopnega 
mesta, uporabniku pa se ponudi prijaznejši dostop na parkirišče.

 
Računalništvo v oblaku

Računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) upravljalcu parkirnega 
sistema nudi prilagodljivo alternativo nakupu aplikacij, storitev in 
infrastrukture. Namesto da aplikacije poganjajo na lokalnem računalniku 
oz. strežniku, njihovo uporabo najamejo na strežnikih, ki sestavljajo 
računalniški oblak. Tovrstna rešitev poleg velike fleksibilnosti prinaša tudi 
potencialno nižje stroške poslovanja, saj uporabnikom omogoča, da plačajo 
le za dejansko porabljene kapacitete obdelave in shranjevanja podatkov.

Varovanje podatkov s parkirišča na centralni 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. S to 
rešitivijo se lahko upravljavec parkirišča osredotoči le na njegovo osnovno 
dejavnostpobiranje parkirnine, za vse ostalo poskrbimo mi.
 

Obveščanje o prostih parkirnih 
mestih

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

Znaki spremenljive vsebine lahko vsebujejo le 
informacijo ali je parkirišče prosto ali zasedeno, 
vsebinsko bolj kompleksni znaki pa navajajo 
tudi število prostih parkirnih mest na samem 
parkirišču ali celo v posamezni etaži.

Sistem video nadzora

Sistem video nadzora upravljavcu omogoča nad
ziranje stanja na parkirišču. S sistemom video 
nadzora so lahko pokrite le lokacije vzstopnih 
in izstopnih terminalov ter blagajn ali pa sistem 
video nadzora pokriva celotno parkirišče.

Nadzor parkirišča preko sistema video nadzora 
uporabnikom nudi občutek dodatne varnosti 
njihovega vozila in imetja v njem.

Računalništvo v oblaku 

(angl. cloud computing) 

upravljalcu parkirnega 

sistema nudi prilagodljivo 

alternativo nakupu aplikacij, 

storitev in infrastrukture. 
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Reference • Parkirišča v upravljanju Mestne občine Ljubljana – več kot deset 
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 AutogrillShell
• Parkirišča v upravljanju Študentskih domov Maribor
• Parkirišča v upravljanju Term Maribor
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