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Systemy parkingowe „DEJW”
Complex, Special, Hotel
Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę „DEJW” są otwartymi rozwiązaniami
przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność systemów
pozwalają na stosowanie ich zarówno do obsługi małych parkingów z kasami ręcznymi jak i dużych
z kasami samoobsługowymi. DEJW Parking przystosowany jest do obsługi sieci parkingów i współpracy
z innymi systemami.
W skład systemu wchodzi szereg elementów pozwalających na zbudowanie konfiguracji najlepiej
dopasowanej do potrzeb użytkownika. Podstawowymi komponentami systemu obsługi parkingu
DEJW PARKING są:
1. Terminal kontroli wjazdu
2. Terminal kontroli wyjazdu
3. Bilety papierowe
4. Bilety (karty) elektroniczne
5. Kasa ręczna (obsługa człowieka)
6. Kasa automatyczna ( Terminal Płatniczy)
7. Oprogramowanie systemowe
8. Bariery blokujące (szlabany, kolczatki, słupki automatyczne), sygnalizatory
WJAZD
Podstawowym elementem systemu jest terminal wjazdowy, którego zadaniem jest kontrola wjazdu,
wydawanie biletów oraz obsługa klientów abonamentowych posługujących się biletem elektronicznym
w postaci karty zbliżeniowej. Terminal wjazdowy współpracuje z barierą blokującą.
Terminal umożliwia:
1. Wykrywanie pojazdu – za pomocą detektora pętli indukcyjnej
2. Wydawanie biletu wjazdowego z kodem paskowym po naciśnięciu przycisku
3. Odczytywanie abonamentowych kart zbliżeniowych za pomocą wbudowanego czytnika
4. Sterowanie barierą – po wydaniu biletu lub odczytaniu uprawnionej karty zbliżeniowej bariera jest
podnoszona
5. Sterowanie sygnalizacją świetlną – po pobraniu biletu lub odczytanie uprawnionej karty zbliżeniowej
6. Komunikację głosową z obsługą parkingu za pomocą wbudowanego domofonu (opcja)
7. Wyświetlanie informacji
8. Terminal może pracować w sieci lub autonomicznie (Praca autonomiczna nie wymaga przewodów
komunikacyjnych pomiędzy Terminalem a punktem rozliczeniowym. Do zainstalowania Terminala
wystarczy tylko zasilanie 230V)
WYJAZD
W zależności od układu parkingu stosowane są różne sposoby kontroli wyjazdów. Bariera wyjazdowa
może być sterowana ze stanowiska kasowego umieszczonego przy wyjeździe lub przez terminal
wyjazdowy. Podstawową funkcją terminala wyjazdowego jest otwieranie bariery wyjazdowej i kontrola
wyjazdu z parkingu.

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

e-mail; biuro@dejw.pl
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Terminal umożliwia:
1. Wykrywanie pojazdu – za pomocą detektora pętli indukcyjnej
2. Odczyt biletów z kodem kreskowym za pomocą wbudowanego skanera
3. Odczytywanie abonamentowych kart zbliżeniowych za pomocą wbudowanego czytnika
4. Sterowanie Barierą – po wcześniejszym uregulowania opłaty
5. Komunikację głosową z obsługą parkingu za pomocą wbudowanego domofonu (opcja)
6. Sterowanie sygnalizacją świetlną – po odczycie uprawnionej karty zbliżeniowej lub biletu z kodem
7. Wyświetlanie informacji tekstowej na wyświetlaczu
8. Terminal może pracować w sieci lub autonomicznie (Praca autonomiczna nie wymaga przewodów
komunikacyjnych pomiędzy Terminalem a punktem rozliczeniowym. Do zainstalowania Terminala wystarczy
tylko zasilanie 230V)
Bariera wjazdu/wyjazdu
Elementem wjazdu podobnie jak wyjazdu jest bariera, która może mieć formę szlabanu, wysuwanego z ziemi
słupka lub bramy.

ROZLICZANIE PŁATNOŚCI
System DEJW PARKING umożliwia różne sposoby rozliczania ze względu na miejsce dokonywania opłaty to:
1. DEJW PARKING - COMPLEX (Ta konfiguracja przeznaczona jest głównie dla parkingów których wjazd i wyjazd
znajduje się w tym samym miejscu)
2. DEJW PARKING - SPECIAL (Ta konfiguracja przeznaczona jest głównie dla parkingów których wjazd jest
oddalony od wyjazdu i nie ma możliwości kontrolowania sytuacji na wjeździe z punktu wyjazdowego)
3. DEJW PARKING – HOTEL (Ta konfiguracja przeznaczona jest głównie dla parkingów których wjazd i wyjazdy
są oddalone od punktu rozliczenia i nie ma możliwości kontrolowania sytuacji na wjeździe i wyjedzcie z punktu
rozliczeniowego)
Sposoby rozliczania:
1. Rozliczanie w kasie obsługiwanej ręcznie
2. Rozliczanie w samoobsługowym terminalu płatniczym
Cechą, która wyróżnia nasze systemy od innych, jest możliwość ich instalacji bez konieczność prowadzenia
przewodów komunikacyjnych, co czyni instalacje niezwykle prostą, szybką i tanią. Poszczególne elementy
systemu (wjazd, wyjazd, punkty rozliczeniowe) nie wymagają okablowania, wymagane jest tylko zasilanie
230V lub zasilanie bateryjne.

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

e-mail; biuro@dejw.pl
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DEJW Parking Complex
Ta konfiguracja przeznaczona jest głownie dla parkingów, których wjazdy i wyjazdy znajdują
się w tym samym miejscu

Opis procedury wjazdowej
Pojawienie się pojazdu w pobliżu terminala wjazdowego jest wykrywane poprzez detektor
pętli indukcyjnej. Po naciśnięciu przycisku terminal wydaje bilet z kodem kreskowym.
Bariera wjazdowa otwierana jest po odebraniu biletu. W przypadku rozwiązań
abonamentowych opartych o karty elektroniczne, otwarcie bariery następuje po zbliżeniu
uprawnionej karty do czytnika terminala. Po wjeździe na parking bariera zamyka się
samoczynnie.

Opis procedury wjazdowej
Opłata naliczona pobierana jest w kasie obsługiwanej ręcznie przy wyjeździe na podstawie
informacji odczytanej z kodu kreskowego wpisanego na bilecie i ustalonych taryf. Bariera
wyjazdowa jest otwierana samoczynnie przez system po dokonaniu zapłaty. W przypadku
klientów abonamentowych bariera otwiera się samoczynnie po zbliżeniu uprawnionej karty
do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjeździe.

Podstawowe funkcje oprogramowania

Elementy systemu:
1. Terminal wjazdowy
2. Szlaban wjazdowy
3. Terminal wyjazdowy
z czytnikiem kart
abonamentowych
i czytnikiem biletów
wyjazdowych
4. Szlaban wyjazdowy
5. Pętla indukcyjna
6. Budka parkingowa
7. Serwer parkingowy
8. Oprogramowanie
(Parking Complexl)
9. Drukarka fiskalna
10. Drukarka faktur
11. Skaner laserowy biletu
12. Czytnik personalizacyjny
13. Moduł komunikacji
14. Karta dystansowa

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

1 szt.
1 szt.

Logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi).
Rozliczanie klienta rotacyjnego
Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)

1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

Rozliczanie klienta który nie zdążył wyjechać w
żądanym czasie
Wpłaty i wypłaty pieniędzy przez użytkowników
Zestawienia wyników sprzedaży
Statystyki
Wydanie karty dostępu

e-mail; biuro@dejw.pl
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DEJW Parking Hotel Special
Ta konfiguracja przeznaczona jest głownie dla parkingów, których wjazd jest oddalony od
wyjazdu i nie ma możliwości kontrolowania sytuacji na wjeździe z punktu wyjazdowego.

Opis procedury wjazdowej
Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor pętli
indukcyjnej. Po odebraniu biletu z czytnika następuje samoczynne otwarcie bariery
wjazdowej. W przypadku klientów abonamentowych posiadających karty elektroniczne,
otwarcie bariery następuje po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika terminala.
Bariera zamyka się samoczynnie po wjechaniu pojazdu.

Opis procedury wjazdowej
Opłata naliczona pobierana jest w kasie obsługiwanej ręcznie przy wyjeździe na podstawie
informacji odczytanej z kodu kreskowego wpisanego na bilecie i ustalonych taryf. Bariera
wyjazdowa jest otwierana samoczynnie przez system po dokonaniu zapłaty. W przypadku
klientów abonamentowych bariera otwiera się samoczynnie po zbliżeniu uprawnionej karty
do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjeździe.

Podstawowe funkcje oprogramowania

Elementy systemu:
1. Terminal wjazdowy
2. Szlaban wjazdowy
3. Terminal wyjazdowy
z czytnikiem kart
abonamentowych
i czytnikiem biletów
wyjazdowych
4. Szlaban wyjazdowy
5. Pętla indukcyjna
6. Budka parkingowa
7. Serwer parkingowy
8. Oprogramowanie
(Parking Special)
9. Drukarka fiskalna
10. Drukarka faktur
11. Skaner laserowy biletu
12. Czytnik personalizacyjny
13. Moduł komunikacji
14. Karta dystansowa

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

1 szt.
1 szt.

Logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi).
Rozliczanie klienta rotacyjnego
Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)

1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

Rozliczanie klienta który nie zdążył wyjechać w
żądanym czasie
Wpłaty i wypłaty pieniędzy przez użytkowników
Zestawienia wyników sprzedaży
Statystyki
Wydanie karty dostępu

e-mail; biuro@dejw.pl
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DEJW Parking Hotel
Ta konfiguracja przeznaczona jest głownie dla parkingów, których wjazdy i wyjazdy oddalone
od punktu rozliczenia i nie ma możliwości kontrolowania sytuacji na wjeździe i wyjeździe
z punktu rozliczeniowego.

Opis procedury wjazdowej
Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor
pętli indukcyjnej. Po odebraniu biletu z czytnika następuje samoczynne
otwarcie bariery wjazdowej. W przypadku klientów abonamentowych
posiadających karty elektroniczne, otwarcie bariery następuje po zbliżeniu
uprawnionej karty do czytnika terminala. Bariera zamyka się samoczynnie po
wjechaniu pojazdu

Opis procedury wjazdowej
W tym rozwiązaniu opłata dokonywana jest w samoobsługowej kasie automatycznej lub
niezależnym punkcie rozliczeniowym umieszczonym np. na recepcji. Czytnik zainstalowany
w kasie odczytuje informację zapisaną w kodzie kreskowym na bilecie, a na wyświetlaczu
podaje naliczoną sumę. Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje bilet wyjazdowy i ma
określony czas na opuszczenie parkingu. Przy wyjeździe bilet zostaje odczytany przez
czytnik umieszczony w terminalu wyjazdowym. Terminal otwiera barierę wyjazdową o ile
dokonana została opłata i nie został przekroczony limit czasu przeznaczonego na wyjazd.
W przypadku klientów abonamentowych bariera otwiera się samoczynnie po zbliżeniu
uprawnionej karty do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjeździe.
W przypadku systemu HOTEL istnieje możliwość zamontowania wielu punktów
rozliczeniowych. Takie rozwiązanie stosujemy w przypadku gdy mamy wiele instytucji
korzystających z jednego parkingu. Wówczas instalujemy kilka niezależnych stanowisk
kasowych po jednym w każdej instytucji.
Z uwagi na brak konieczności wykonywania okablowania komunikacyjnego pomiędzy
kasami jak i terminalami system jest tani i bardzo prosty w instalacji.

Podstawowe funkcje oprogramowania

Elementy systemu:
1. Terminal wjazdowy
2. Szlaban wjazdowy
3. Terminal wyjazdowy
z czytnikiem kart
abonamentowych
i czytnikiem biletów
wyjazdowych
4. Szlaban wyjazdowy
5. Pętla indukcyjna
6. Budka parkingowa
7. Serwer parkingowy
8. Oprogramowanie
(Parking Hotel)
9. Drukarka fiskalna
10. Drukarka faktur
11. Skaner laserowy biletu
12. Czytnik personalizacyjny
13. Moduł komunikacji
14. Karta dystansowa
15. Kasa automatyczna (opcja)

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

1 szt.
1 szt.

Logowanie i wylogowanie użytkowników (obsługi).
Rozliczanie klienta rotacyjnego
Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)

1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

Rozliczanie klienta który nie zdążył wyjechać w
żądanym czasie
Wpłaty i wypłaty pieniędzy przez użytkowników
Zestawienia wyników sprzedaży
Statystyki
Wydanie karty dostępu

e-mail; biuro@dejw.pl

