PARKING
METERS

PrestoInteractif
INTELLIGENT AUTOMAT
NYTT GRAFISK
GRENSESNITT

PrestoInteractif er utstyrt med berøringsskjerm som
standard. Ved hjelp av det integrerte alfanumeriske
tastaturet, legger brukeren inn kjøretøyets
registreringsnummer, slik at parkeringen derved blir
billettløs. Automaten tillater også brukeren å velge
rabatter avhengig av individuell status eller type
kjøretøy
Kunden som parkerer har tilgang til sine
parkeringsbilletter online på webportalen man finner
på: www.prestopark.com. Man kan også benytte
portalen som arkiv for sine parkeringstransaksjoner,
og man kan enkelt lage dokumenter for sine
reiseregninger. Videre kan man velge om man vil
benytte PrestoInteractif med- eller uten å opprette en
personlig brukerkonto.
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En modernisering av eksisterende parkeringsinfrasrtuktur

En ny måte å kommunisere med kundene som parkerer hos deg

En operatør som allerede har PrestoEuropa automater, kan enkelt
oppgradere disse til Presto Interactif,, takket være automatenes
modulbaserte oppbygging. Oppgradering av eksisterende utstyr er ikke
bare samfunnsmessig økonomisk, men ved gjenbruk av eksisterende
automater sparer man også miljøet.

Med berøringsskjermen tilbyr PrestoInteractif et brukervennlig og moderne
brukergrensesnitt. Skjermen kan benyttes som et unikt informasjonspunkt.
Innholdet kan skreddersys etter operatørens behov, og tillater kommuner og
private operatører, å la automaten inngå i sitt distribusjonsnett for nyheter og
annen type informasjon.

LØSNINGER

TEKNISK INFORMASJON
PrestoInteractif

Betaling av avgiftsparkering

Mål

B 230 x D 230 x H 1645 mm

Vekt

65 kg

Kabinett

Ekstrudert aluminiumskap med myntboks som er sikret
bak rustfrie stålplater

Strømforsyning

Solar eller 230V

Solenergi autonomi

Svart/hvit skjerm: 200 billetter / pr. dag
Fargeskjerm: 100 billetter / pr. dag

Energiforbruk

Mindre enn 1mA
Med opsjon for virtuelle billetter, mindre enn 4mA

TOUCH-skjerm

7 tommer, støtsikker IK10

Myntboks volum

4,5 liter

Billettrull kapasitet

5,000 billetter

Pålitelighet

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)

Kommunikasjon

3G/4G
Realtidskommunikasjon med sentralisert baksystem

Opsjoner

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

Baksystem

Presto1000

Betaling av kort og langsiktig abonnement

Forvaltning av boligsonetillatelser

Kjøp av billetter til kollektivtransport

Styring av lagrede verdier

Administrasjon av gratis parkeringstid

Forvaltning av verdikuponger

IEM Nordic AS
Strandveien 3C
2005 Rælingen
Tel : +47 402 15 800
no.contact@iemgroup.com

WWW.IEMGROUP.COM
Information contained here in is beliefed to be reliable, but IEM makes no warranties as to ist accuracy
or completeness. IEM reserves the right to any changes in design and construction. Version 31/08/20

