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PrestoPark

BRUKERPORTAL

En brukerportal som tilbyr bilfører verdifulle tjenester

PrestoPark inneholder ulike e-tjenester og har til hensikt å hjelpe 

bilistene med å finne nærmeste ledige parkeringsplass, samt å 

kunne tilby forskjellige betalingsmåter basert på en virtuell billett. 

Brukerportalen er tilgjengelig via websiden www.prestopark.com. 

Brukerportalen er også tilgjengelig som en app på din smarttelefon, 

slik at du enkelt kan kjøpe og administrere dine virtuelle billetter

WEB
PORTALS

Tilrettelegge for betaling av din parkeringstid

Med virtuelle billetter, tilbyr PrestoPark bilfører muligheten til 

å betale for sin parkeringstid uten at man behøver å gå til en 

parkeringsautomat. Man kan også betale sitt abonnement via 

PrestoPark, da slipper man å gå til operatørens skranke for å 

gjøre dette.  I tillegg til selve betalingen håndterer PrestoPark hele 

søknadsprosessen for ditt parkeringsabonnement.

Finn en ledig parkeringsplass

Med PrestoSense sensorer, kan bilfører ledige parkeringsplasser 

i sin by uten forhåndsregistrering. Denne funksjonen kan spare 

bilisten opptil 15 minutters letekjøring etter en ledig p-plass. 

Det er unødvendig å si at dette har en betydelig innvirkning på 

karbonutslipp. 
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PrestoPark

Virtuell billett

• Betaling av din parkering: time parkering, lang eller korttidsabonnement

• Tilkobling via : mobil applikasjonen PrestoPark (tilgjengelig på Appstore og GooglePlay), webside og mobilt internett

             www.prestopark.com, SMS (med unntak av langtidsabonnement)

• Automatisk takstapplikasjon basert på parkeringsområde, gjenkjenning av kjøretøyets status med registrering

• Geo-lokalisering av kjøretøyet på bykart og valgt parkeringsområde

• Håndterer varigheten av din parkering ; avbryt eller forleng din parkering.

• Tilbyr sikre parkeringsoblater, for langtidsabonnement i tilfelle den virtuelle billetten ikke fungerer.

• Varsel på din smarttelefon når parkeringstiden er i ferd med å løpe ut.

• Håndterer dine favoritter

• Historikk på transaksjoner, abonnement og kommunikasjon

• Håndterer verdi kuponger 

• Betaling med kredittkort eller belastning av beløp fra forhåndsbetalt konto i Prestopark

• Håndterer flåtestyring slik at alle transaksjonene fra firmaets bilpark samles på en firmakonto.

• Håndheving : inintegrasjon mot 3. parts software for håndhevings.

Electronic counter

• Online fornyelse av status for ditt parkeringsabonnement (kort eller langtids abonnement, boligsone eller virksomhetsparkering) 

• Nettside med support www.prestopark.com 

• Last opp eller ned dokumenter

• Oppdater applikasjonen online

• Historikk

Intelligent veivisning

• Presentasjon av ledige p-plasser i en by (p-plasser utstyrt med  PrestoSense sensorer)

• Støtter informasjon på applikasjon, Internett og mobilt internet, trafikkdirigeringssystemer og GPS systemer.

• Geo-lokalisering av kjøretøyet på bykart og valgt parkeringsområde

• Visning: Grønn: mer enn 25% ledige plasser, Gul: mindre enn 25% ledige plasser, Rød: fullt

• Automatisk visning av om et kjøretøy har parkert på et område eller ikke

Timeout violation 

fines

(France only)

• Bestemmelser for ileggelser ved utløpt p-tid med eller uten registrering

• Nettside for support www.prestopark.com 

• Innleggelse av nummeret på ileggelser

• Transaksjonshistorikk

FUNKSJONER


