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Presto1000

ОПЕРАТИВЕН  ПОРТАЛ 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ

Пълно управление и мониторинг от едно място

Приложението Presto1000 е операторският портал за управление 
и анализ на политиката за паркиране на улицата в един или 
няколко града. Приложението е предназначено за техническия 
персонал, който поддържа изправността на паркинг автоматите, 
административния персонал, който ги настройва, финансовият 
персонал за осчетоводяване на приходите, както и за 
управителите, които анализират дейностите по паркиране и 
управляват самото приложение.

Надежден обмен на данни от екосистемата Presto към нейните 
бизнес партньори

Presto1000 гарантира надеждна последователност на данните 
във всички устройства за паркиране. Той се интегрира 
безпроблемно в съществуващи решения и предоставя отворен 
интерфейс за финансови институции и други доставчици на 
услуги.
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Presto1000 : Основни функции

Контрол
• Информационно табло: техническо състояние, каса, поддръжка, комуникация, аларми

• Управление: местоположения, групи, зони, картата на града

• Сервизни карти: права за достъп (тест карти, инкасиране на монетите, поддръжка), наблюдение на интервенции

Доклад за дейността • Инкасиране на монетите, финансово състояние, аларми, използване на сервизни карти, информация за агенти

Статистика
• Продажби, транзакции по тип банкови карти, предплатени карти, заетост, поддръжка, аларми

• Експортиране в: Excel, графики

Администрация
• Настройка на параметри: тарифи, съобщения на дисплея, текстове на билети, регистрация на официални празници, 

достъп до финансови постъпления, калибриране на верификатора на монети, прагове на аларма

• Права за достъп за потребителите на портала

Мулти-сайт • Предназначен само за мениджъри на операции: една единствена точка за достъп за управление на различни градове

Presto1000 : Опционални функции
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Резервни части • Списък с резервното оборудване и части, подсигурени за бързата поддръжка и обслужване на паркинг автоматите

Известяване • Изпращане на съобщение на email в определен часови интервал, при възникване на аларма от паркинг автомат

Езикови настройки

Presto карти

• Избор от 9 езика: Българси, Английски, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Португалски, Испански и Норвежки

• Издаване и управление на предплатени Presto карти за индивуално ползване от клиенти

on-line билет • Регистриране на електронен билет при въвеждане на регистрационен номер на МПС от паркинг автомата




