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PrestoInteractif

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ
ПАРКИНГ  АВТОМАТ

Сензорният екран предлага нови функции

Освен плащането на почасови билети, сензорният 
екран на PrestoInteractif предлага на общината 
възможността да въведе нови, по-сложни функции 
и да диференцира своята политика за паркиране.

Напълно персонализирани външен вид и 
работоспособност, подходящи за всички зони
за платено паркиране.

Паркинг автоматите PrestoInteractif са изградени 
от модулни елементи, което позволява изделието 
да се персонализира спрямо нуждите на всяка 
отделна община. За удобство на потребителите се 
предлагат различни опции за заплащане - монети, 
предплатени карти, банкови дебитни/кредитни и 
безконтактни карти.

Ние Ви предлагаме паркинг автомат с фискално 
устройство, което напълно отговаря на последните 
изисквания на Наредба Н-18 на НАП.
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PrestoInteractif

Размери L230 x W230 x H1570 mm

Тегло 62,2 kg

Корпус
Изработен от екструдиран алуминий, с отделна зона 
за касата, защитена от плочи неръждаема стомана

Захранване Соларно с батерии или външно 230V AC

Стандарти и
сертификати 

IEM притежават всички необходими сертификати, 
покриващи Българските и Европейски стандарти: 
VDS 3546, EN 12414:2020, EN 55022:2004,
EN 55024:2004, EN 60950-1:2006 и много други

Облик Меню за обслужване на клиенти на 5 езика по избор, 
персонализиране на външният вид на паркомата

Екран 7" цветен сензорен екран, защита IK10

Обем на касата 4,5 литра (до 2000 лв в стотинки)

Билети Хартиена ролка с до 5000 билета

Reliability

Less than 1 defect per year

Temperature range : -15°C to +70°C

2 years warranty, with possible extension to 5 years

Комуникация
Моментална връзка със сървъра посредством 3G
GRPS модем, за изпращане на данни от събития и
обновяване на параметрите при нужда.

Разплащане

-  с монети: 10, 20 и 50ст., 1 и 2 лв;
-  с монети: 10, 20 и 50 ¢, 1 и 2 €;
-  възможност за плащане с лева и евро;
-  абонаментни предплатени карти - опция;
-  банкови кредитни карти - опция;
-  банкови дебитни карти - опция;
-  безконтактни банкови карти - опция;

Online платформа Presto 1000 

Проектиран за минимални разходи

Паркинг автоматите PrestoInteractif са ултра компактни, с малки 
размери и са проектирани така, че да имат ниска консумация на 
енергия. Всички електронни компоненти са оптимизирани, за да се 
намали замърсяването на околоната среда и да се постигне висока 
степен на екологичност - важен фактор за всички страни членки на 
Европейския съюз.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Нова комуникационна среда за взаимодействие с потребителите

Със своя сензорен екран паркинг автоматът PrestoInteractif предлага 
удобен за потребителя и модерен потребителски интерфейс. 
Съдържанието му е напълно персонализирано и позволява на 
общините да разширят мрежата си за разпространение на своите 
новини и всякакъв вид информация. Може да се използва като 
уникално дигитално табло.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Плащане на почасови билети

Почасово заплащане с предплатени карти

Заплащане с преференциални условия за група клиенти

Диферeнцирано тарифиране по дни и часови интервали

Заплащане с банкови и безконтактни карти

Заплащане с отпечатване на регистрационен номер на МПС

Мониторинг на аларми, билети и касова наличност

Отдалечено конфигуриране на настройките

Графична информация за продажбите и потреблението 
на устройствата по време, по период и по количество

ИНОВАТИВНИ
ПАРКИНГ

РЕШЕНИЯ ЗА
УМЕН ГРАД

Високо квалифицирана поддръжка и сервизно обслужване

Ние ще се погрижим за безпроблемната работоспособност на 
Вашите паркинг автомати PrestoInteractif , за постигане на 
максимална ефективност и отчитане на висока 
производителност.

Създаден и произведен в Швейцария

Всички предлагани от IEM иделия са тествани по време на 
производството и при предаване на клиента, за да се гарантира 
безупречно качество и надеждност. Паркинг автоматите са 
оборудвани с надеждни електронни заключващи системи и 
скрити ключалки за аварийни ситуации.
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