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Operatørportal

Et baksystem for hele din parkeringsvirksomhet
Presto1000 er en applikasjon utviklet I sin helhet av IEM.
Presto1000 er operatørens portal (baksystem) for å administrere
og analysere sine parkeringsområder. Portalen er beregnet
på teknisk personale som drifter og overvåker infrastrukturen
(parkeringsautomater og sensorer), administrativt personell som
selger diverse abonnementsløsninger og ledere som analyserer
parkeringsvirksomheten og administrerer selve løsningen.

En brukertilpasset konfigurasjon basert på individuelle behov
Presto1000 inneholder grunnleggende funksjoner for å drifte din
parkeringsvirksomhet. Løsningen tilbyr også flere applikasjoner til
støtte for operatørens beslutninger når de foretar sine strategiske
valg. Andre funksjoner er administrasjon av abonnementsløsninger,
virtuell betaling eller et kart over f.eks. parkeringsplasser i en by. Drift
av PrestoSense sensorene foregår også i Presto1000.

Pålitelig datautveksling fra Prestos økonomisystem til kundens forretningspartnere
Presto1000 garanterer konsistente og pålitelige data på tvers av
alle virksomhetens parkeringsautomater. Presto1000 integreres
sømløst i eksisterende løsninger og gir et åpent grensesnitt til
finansinstitusjoner og andre 3. parts leverandører.
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FUNKSJONER
Presto1000 : Grunnleggende funksjoner

Styring av
virksomhetens
parkeringsterminaler

•
•
•
•

Dashboard: teknisk tilstand, myntboks, vedlikehold, kommunikasjon, alarmer
Administrer parkeringsautomatene: steder, grupper, reservedeler, plassering på bykart
Oppsett av servicekort: tildele tilgangs- og intervensjonsrettigheter på automatene (test bruker, kontantinnsamling, vedlikehold
overvåking av automat).

Aktivitetsrapporter

•

Kontantinnsamling, finansiell status, alarmer, bruk av servicekort, agentinformasjon

•

Salg, transaksjoner pr. betalingsmåte, bilag, forhåndsbetaling, beløp, vedlikehold, alarmer, innbrudd m.m.

•

Format: Eksporter til Excel, grafer, bykart

•
•

Oppsett av nye terminaler: tariffer, displaymeldinger, billettekster, registrering av helligdager, tilgang til finansinstitusjoner, kalibrering av
myntleser, alarmgrenser
Gi tilgang til brukere av Presto1000

•

Kun for operasjonsledere: Ett enkelt tilgangspunkt for styring av flere forskjellige parkeringsområder

Statistikk

Administrasjon

Tilgang til flere områder

Presto1000: Tilleggsfunksjoner

Abonnent håndtering

Håndtering av virtuelle
betalinger
(mobil betaling)

Håndtering av virtuelle
tjenester
(boligsone)

Håndtering av
parkeringssensorer

•

Opprette og administrere kunderegistre, kjøretøy, oblater for tillatelser

•

Behandle juridiske dokumenter

•

Redigere kontrakter, tillatelser, fakturaer

•

Redigere sikre parkeringsbilletter (2D strekkode)

•

Salg av parkeringsbilletter (type PIAF, forhåndsbetalt konto), online salg av abonnementer

•
•
•

Korrespondanse med klienter (post, send passord via e-post)
Statistikk og økonomisk overvåking
Oppsett av abonnement, gate, sone, juridiske dokumenter, aktiviteter, kategorier, type, varighet, priser, kommersielle personer,
produkter

•

Lage og administrere klientoppføringer, kjøretøy og virtuelle parkeringsrettigheter

•

Produktsalg (forhåndsbetalt konto)

•
•

Statistikk, finansiell overvåking og overvåking av kredittkorttransaksjoner
Lage og administrere kommersielle poster, verdikuponger

•

Lage og administrere kundeoppføringer, kjøretøy og bykart

•
•

Tilgangsstyring: (innbyggere, bedrifter): kundevalg, gate, sone, aktivitet, takster
Aktivitetsrapport: Transaksjoner, solgte kort

•
•
•

Dashboard: p-plasser, gratis, opptatt, okkupert med tidsbrudd
Aktivitetsrapport: teknisk status, endringsstatus endringer, belegg
Konfigurasjon av sensorer og kontroll (nettside med sensoroversikt)
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