AUTOMATER

PrestoConnect
Billettløs Automat

Elektroniske billetter – ingen papirbillett
Basert på et innovativt konsept, skiller denne
automaten seg fra andre produkter ved at
PrestoConnect ikke utsteder fysiske billetter. Bilens
registreringsnummer er den unike identifikatoren
for hver parkering. Den virtuelle billetten blir lagret
på IEMs virtuelle plattform og kan lastes ned via en
smarttelefon-app. Kunden kan også få tilsendt sin
billett/ kvittering på e-post eller via SMS.

WWW.IEMGROUP.COM

Dine kvitteringer er tilgjengelig online

Forenklet vedlikehold

Kunden som parkerer har tilgang til sine parkeringsbilletter online på
webportalen som man finner her: www.prestopark.com. Man kan også
benytte portalen som arkiv for parkeringstransaksjoner, og man kan
enkelt lage dokumenter for sine reiseregninger. Man kan også velge
mellom å benytte PrestoConnect med- eller uten å opprette en personlig
brukerkonto.

PrestoConnect er fullstendig papirløs, og har dermed ingen skriver
installert. Dette medfører naturlig nok mindre vedlikehold, lavere
vedlikeholdskostnader og redusert nedetid på din automat

FUNKSJONER
Virtuell parkeringsbillett

Selvforsynt med strøm fra solcellepanel

Tilkobling mot 3. part for enkel håndhevelse

TEKNISK INFORMASJON
PrestoConnect
Mål

B 195 x D 210 x H 1695 mm

Vekt

25 kg

Kabinett

Ekstrudert aluminiumskap med myntboks som er sikret bak rustfrie
stålplater

Strømforsyning

Solar (kan kobles til 230V)

Solenergi autonomi

200 billetter / pr.dag

Energiforbruk

Mindre enn 1mA (standby)

Håndtering av unike
plasser

Inntil 16

Forsterket myntboks med rustfritt stål og elektronisk lås

LØSNINGER
Betaling av virtuelle parkeringsbilletter, identifikasjon via bilens kjennetegn

Last ned din billett/kvittering fra www.prestopark.com, eller få den
sendt på e-post/SMS

Pålitelighet

Kommunikasjon

Mindre enn 1 defekt automat pr. år
Temperaturområde -20°C til +70°C
1 års fabrikk garanti, med mulighet for 4 års utvidelse (totalt 5 år)

3G/4G
Realtidskommunikasjon med sentralisert baksystemPresto1000
Bruker kan laste ned sine kvitteringer fra prestopark.com

Opsjoner

Betalingsløsninger: Mynt, kontaktløs, chip/pin, e-wallet
230V
Kabinett tilgjengelig i forskjellige RAL farger
Skreddersøm av kunde interface
Språk: Norsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk (mulighet for andre
valg)

Baksystem

Presto1000, PrestoPark
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