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PARKOLÁS GYORSAN ÉS 
GÖRDÜLÉKENYEN

VOLT MÁR DÜHÖS VAGY FESZÜLT EGY PARKOLÓHÁZBAN? 
SZERETNE KÖNNYEN, GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN PARKOL-
NI? VAGY ÁTLÁTHATÓAN, HATÉKONYAN ÜZEMELTETNI ÉS 
ELKERÜLNI A VISSZAÉLÉSEKET? EZEKRE IS MEGOLDÁST 
NYÚJT AZ ANTEUS KFT. PARKCONTROL RENDSZERE.
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A ParkControl alapelve a 
felhasználóbarát megkö-
zelítés: az, hogy a parko-
lóvendégeknek gondol-
kodniuk se kelljen, minden 
teljesen egyértelműen mű-
ködjön. De lássuk, hogyan 
történik mindez a gyakor-
latban! 
A kijelzők a szabad helyek 
számával hívják fel az autó-
sok figyelmét a parkolóház 
kihasználatlan kapacitásai-
ra. A jegykiadó terminálon 
a világító piktogramok és 
a képernyőn megjelenő 
információk teljesen egyér-
telművé teszik a gombnyo-
mással történő jegykérés 
és a rendszám alapú be-
hajtás folyamatát, melyet 
többnyelvű hangmodul is 
segíthet. Az eseti vendégek 
egyedi vonalkódos, olcsó, 
eldobható jeggyel léphet-
nek be és ki. A bérlőknek, 
dolgozóknak tartós, kártya 
vagy kulcstartó formájú 
RFID azonosítójuk van, de 
akár a mobiltelefon vagy a 
rendszám is ellátható belé-
pési jogosultsággal. Ráadá-
sul a be- és kilépés összeköt-
hető a vállalati beléptetési 
rendszerrel, akár több cég 
esetén is egyazon parko-
lóházban. Akik nem állan-
dó hellyel rendelkeznek, 
hanem esetileg parkolnak, 
azok az egyedi foglaltság-
jelzőknek köszönhetően 
már messziről megtalálják 
a szabad helyeket, amelyek 
felett zöld lámpa világít. 

Távozáskor a fizetés is 
egyszerű: a parkolóauto-
matán fentről lefelé kö-
vetik egymást a fizetési 
folyamatok három lépés-
ben, amit nyilak és világító 
számok segítenek. Nem-
csak pénzérmékkel és 
bankjegyekkel, de bank-
kártyával vagy SMS-sel is 
van lehetőség rendezni a 
parkolási díjat. Kihajtásnál 
a jegy felmutatása nélkül 
elhagyható a parkolóház, 
hiszen a rendszám azono-
sítása után automatikusan 
felnyílik a sorompó. Az 
autósok tehát legfeljebb 
csak akkor mérgelődhet-
nek, ha épp megtelt a par-
koló, bár még ilyenkor is 
van lehetőség arra, hogy 
bérlői helyek ideiglenes 
felszabadításával eseti 
parkolóvendégeket is fo-
gadni lehessen.
A ParkControl rendszer 
nemcsak a vendégek szá-
mára kényelmes, hanem a 

parkolóház üzemelte-

tőknek is rengeteg előnyt 
jelent. Személyre szabha-
tók a funkciók, például a 
parkolási szabályok kiala-
kítása, a fizetési feltételek 
beállítása vagy a különbö-
ző kimutatások készítése. 
Ráadásul a szerződésektől 
kezdve a kameraképekig 
és foglaltsági adatokig az 
Anteus rendszerében min-
den egy felületen kezel-
hető. Az Anteus mottója, 
hogy 

A BIZTONSÁG TESTRE-
SZABHATÓ: AKKOR IS, HA 
PARKOLÁSRÓL VAN SZÓ. 

Éppen ezért elégedett 
ügyfeleik között irodahá-
zak, szabadtéri parkolók, 
mélygarázsok, szállodák, 
áruházak, sportlétesít-
mények és szabadidőköz-
pontok egyaránt megta-
lálhatók.
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