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AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ sysTÉM
Parkovací systém nové generace navazující na osvědčený parkovací systém EcoPark, je navržen s ohledem na nejnovější IT technologie
a odrážejí dvacetileté zkušenosti působení v oboru. Ve snaze uspokojit všechny požadavky zákazníků byl navržen variabilní parkovací systém
umožňující komplexnost řešení. Díky tomu je možné parkovací systém EcoPark II použít pro parkoviště všech velikostí.

Dodávané programové moduly

	Představení společnosti
Společnost AUTOGARD spol. s r.o. se od svého založení v roce 1993 specializuje na vývoj, výrobu a instalace zařízení a automatických
systémů pro kontrolu pohybu vozidel a osob. Originální konstrukce, vysoká technická úroveň, dlouhá životnost a spolehlivost i v náročných
klimatických podmínkách jsou argumenty, které přispěly k tomu, že dodávané výrobky jsou zákazníky vyhledávané v tuzemsku i v zahraničí.
V těsné spolupráci se stabilními obchodními partnery a tvůrčím přístupem produkčního týmu probíhá nepřetržitý proces zdokonalování všech
výrobků. Společnost AUTOGARD se stala v roce 2009 držitelem certifikátu řízení kvality ISO9001. Jednou z důležitých oblastí je také zaměření
na design výrobků. Jako obchodní partner společnost AUTOGARD zaručuje individuální osobní poradenství, rychlé zpracování objednávek
a kvalitní dodávky výrobků. Rovněž je možné přizpůsobení dle potřeb zákazníka jak konstrukční, tak i barevné provedení. Mezi nejžádanější
produkty společnosti AUTOGARD patří závorové a parkovací systémy, automatické silniční bariéry, přístupové a turniketové systémy. Zabýváme se vývojem, výrobou, poskytujeme komplexní služby související s realizací včetně elektroinstalační a stavební připravenosti. Zajišťujeme
projektovou dokumentaci, montáž a instalaci zařízení, poradenskou a servisní činnost.

	SW rozšíření parkovacího systému

ѦѦ nastavení
ѦѦ monitor
ѦѦ diagnostika
ѦѦ reporty
ѦѦ abonent

ѦѦ API — komunikační protokol pro připojení k SW třetí strany
ѦѦ ANPR — SW pro automatické rozpoznání RZ vozidel
ѦѦ CRS foto — foto vozidla u terminálu v okamžiku otevření závory
ѦѦ Klient — vzdálené ovládání závor
ѦѦ Slevy — tisk slevových kupónů

Základní komponenty
parkovacího systému

	HW rozšíření parkovacího systému

ѦѦ EPE — vjezdový terminál
ѦѦ EPS — výjezdový terminál
ѦѦ EPP — průjezdový terminál
ѦѦ EPA — automatická pokladna
ѦѦ EPC — obsluhovaná pokladna
ѦѦ EPZ — konvertor pro přímé ovládání závory
obsluhovanou pokladnou
ѦѦ CRS — centrální řídicí systém a programové moduly
ѦѦ EPV — validátor parkovacích lístků
ѦѦ EPK — informační terminál (zobrazuje informace o parkovacím
lístku a abonentní kartě)
ѦѦ EPU — programovatelný terminál pro zákaznické aplikace
ѦѦ EPD — řídící jednotka pro ovládání dveří (kontrolovaný vstup
do pakovacích domů)

ѦѦ PVM — 2 až 4 místný ukazatel počtu volných parkovacích míst
osazený LED s regulací jasu
ѦѦ ASFR — dodatková tabule VOLNO/OBSAZENO osazená LED
s regulací jasu
ѦѦ AGPS — naváděcí systémy pro garáže a parkovací domy
ѦѦ Centrální pult obsluhy — vzdálený dohled a správa i více
parkovacích systémů ;

	Systémové řešení
Parkovací systém EcoPark II nabízí řešení problematiky výběru parkovného od nejmenších parkovišť až po rozsáhlé projekty jako jsou
například letiště, nákupní centra, městské systémy dopravy v klidu. Robustní a vysoce stabilní SW s využitím všech výhod komunikace
po internetu zajišťuje nepřetržitou kontrolu nad chodem parkoviště. Komplexní řešení parkovacího systému EcoPark II zahrnuje napojení
na EPS, EZS a přes dodávané API propojení i se SW jiných dodavatelů. Celý systém je řešen stavebnicově tak, že je postupně rozšiřitelný
dle aktuálního požadavku provozovatele. Použití technologie 2D čárového kódu umožňuje nízké provozní náklady na tisk parkovacích
lístků (0,02 Kč/lístek) při zachování plného komfortu pro parkující i provozovatele. Parkovací systém EcoPark II rovněž nabízí systém
zákaznických slev pro parkující. Ve spojení s bezkontaktní technologií dlouhodobých parkovacích karet představuje jednoduché řešení
všech požadavků na spolehlivý provoz parkoviště.

Obecný přehled používaných technologií:
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bezkontaktní RFID karta n bezkontaktní karta dlouhého dosahu
registrační značky vozidel
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Popis funkce jednotlivých zařízení
	AGF3
automatická závora

	EPA
automatická pokladna

ѦѦ krátká doba zdvihu ramene (1.2s)
ѦѦ délka ramene max. 3m
ѦѦ navržena pro nepřetržitý provoz
ѦѦ místa určení parkoviště, dálniční mýta, čerpací stanice
ѦѦ robustní konstrukce odolná proti korozi
ѦѦ barevný odstín dle vzorníku RAL
ѦѦ elektromechanický pohon se sinusovým mechanismem
a vyvažovací pružinou
ѦѦ mikroprocesorová řídící elektronika s frekvenčním řízením
napájení 230V 50Hz
ѦѦ lomené rameno pro nízké stropy parkovacích domů
ѦѦ LED osvětlení ramene
ѦѦ vylamovací mechanika se signalizací
ѦѦ odporová bezpečnostní lišta

ѦѦ platba parkovného včetně zohlednění slev
ѦѦ příjem mincí a bankovek ve dvou měnách s nastavitelným
směnným kurzem**
ѦѦ vracení přeplatku z automaticky doplňovaných zásobníků mincí
(až 1000 mincí v každém ze tří zásobníků)
ѦѦ vracení přeplatku z automaticky doplňovaného
zásobníku bankovek*
ѦѦ platba parkovného kontaktní i bezkontaktní platební kartou*
ѦѦ výdej daňového dokladu automaticky, nebo po stisku tlačítka
ѦѦ tlačítko pro poplatek při ztrátě lístku
ѦѦ integrovaná čtečka bezkontaktních karet, možnost dobití kreditu
pro dlouhodobě parkující – prodloužení platnosti karty*
ѦѦ možnost platby jednoúčelových poplatků (regulační poplatky
ve zdravotnictví, vstupenky apod.)*
ѦѦ tisk reportů při výběru tržby
ѦѦ automatické denní generování reportů a tvorba
uzávěrek obsluhou
ѦѦ integrované dorozumívací zařízení*
ѦѦ čtečka 2D čárového kódu
ѦѦ informační grafický displej
ѦѦ osvětlení štěrbiny výdeje lístku

	EPE	
vjezdový terminál
ѦѦ výdej vjezdového lístku automaticky, nebo po stisku tlačítka
ѦѦ ověřování RZ vozidel*
ѦѦ ověřování RFID karet*
ѦѦ kontrola antipassback
ѦѦ automatické zastavení výdeje lístků při plně obsazeném
parkovišti
ѦѦ automatické zastavení výdeje lístků mimo provozní dobu
parkoviště
ѦѦ počítání vozidel
ѦѦ integrované dorozumívací zařízení*
ѦѦ automatické vtažení vjezdového lístku v případě neodebrání
ѦѦ osvětlení štěrbiny výdeje lístku
ѦѦ informační grafický displej
ѦѦ konektivita pro snímání RZ vozidel

	EPP
průjezdový terminál
ѦѦ ověřování RFID karet
ѦѦ kontrola antipassback
ѦѦ počítání vozidel
ѦѦ konektivita pro snímání RZ vozidel

	EPS	
výjezdový terminál
ѦѦ ověření úhrady parkovného
ѦѦ ověření slev
ѦѦ ověřování RZ vozidel*
ѦѦ ověřování RFID karet*
ѦѦ kontrola antipassback
ѦѦ počítání vozidel
ѦѦ integrované dorozumívací zařízení*
ѦѦ čtečka 2D čárového kódu
ѦѦ informační grafický displej

Popis funkce jednotlivých zařízení
	EPC
obsluhovaná pokladna

	EPV
validátor parkovacích lístků

ѦѦ platba parkovného včetně zohlednění slev
ѦѦ integrovaná podpora jazykových mutací
ѦѦ standardní příslušenství – dotyková obrazovka, pokladní zásuvka,
tiskárna s tiskem 2D čárových kódů, skener 2D čárových kódů,
zákaznický displej, záložní zdroj energie
ѦѦ další příslušenství – fiskální tiskárny certifikované pro RU a SK
ѦѦ přívětivé uživatelské rozhraní s přehledem položek v aktuální
pokladní transakci, možnost ukončení platby kdykoli během
pokladní transakce
ѦѦ zobrazení částky k vrácení
ѦѦ logování všech pokladních transakcí
ѦѦ průběžné, denní, měsíční, roční, směnové a uživatelské
uzávěrky včetně jejich tisku
ѦѦ uživatelsky upravitelné šablony pro tisk výjezdových lístků
(např. umístění reklamy na lístek, nebo informací pro zákazníky)
ѦѦ více pokladníků včetně nastavení jedinečného hesla
pro přihlášení do systému
ѦѦ administrátorské rozhraní pro nastavení
ѦѦ automatické otevírání závory po zaplacení parkovného (EPC
může plnit funkci pokladny a současně výjezdového terminálu)*
ѦѦ otevření závory na jedno kliknutí s možností nastavení
důvodu otevření, logování těchto otevření a jejich
zobrazení v uzávěrkách*
ѦѦ jednorázové výjezdy, volné výjezdy, zpoplatněné výjezdy
např. při ztrátě lístku
ѦѦ nastavení tarifních skupin, jednotlivých tarifů s různými
časovými platnostmi, různými cenami
ѦѦ nastavení skupin pro volný výjezd (např. ZTP) – počet výjezdů
jednotlivých skupin zobrazen v uzávěrkách

ѦѦ až 7 nastavitelných slev pro každou zónu s výběrem
na dotykovém displeji
ѦѦ zobrazuje informace o opakované validaci
ѦѦ komunikace s CRS po ethernetu (kabel/wifi)
ѦѦ následné zobrazení dat o poskytnutých slevách
v modulu diagnostika
ѦѦ dotykový barevný displej 7“ a čtečka 2D čárového kódu

	EPK	
informační terminál
ѦѦ zobrazuje informace o parkovacím lístku
(doba pro volný výjezd, zóna, RZ*, informace o platbě)
ѦѦ zobrazuje informace o předplacené RFID kartě
(platnost, zóna, čas posledního použití, RZ*, stav kreditu)

	EPU
univerzální programovatelné
	zařízení pro zákaznické úpravy
ѦѦ funkce dle aktuální konfigurace zařízení
Příklad použití:
ѦѦ výdej lístků s 2D čárovým kódem obsluhou*
ѦѦ zjednodušená funkce pokladny s obsluhou*
Pozn.: *nutnost rozšíření není HW osazeno ve standardu
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PVM

EPC

EPS

AGF3

obsluhovaná pokladna

výjezdový terminál

vysoce rychlostní závora

ukazatel počtu volných parkovacích míst
osazeno LED s regulací jasu

COUNTER
autonomní počítadlo obsazenosti parkoviště
s možností připojení PVM a ASFR

AGF3
vysoce rychlostní závora

ANPR
detekce registračních
značek

EPE
vjezdový terminál

EPA
automatická pokladna

centrální řídicí systém a programové moduly

centrální řídicí systém a programové moduly

	CRS centrální řídicí systém
a programové moduly	
ѦѦ řízení chodu parkoviště
ѦѦ připojení přístupového systému pro kontrolu vstupů
ѦѦ ověřování platnosti parkovacích lístků, slev, abonentních karet
a kontrola úhrady parkovného
ѦѦ kontrola výše kreditu pro parkování v případě debetních parkovacích karet
ѦѦ kontrola obsazenosti parkoviště (běžných míst i rezervovaných
předplatitelských míst), zobrazování obsazenosti na informačních tabulích
ѦѦ zneplatnění veškerých parkovacích lístků po opuštění parkoviště, slev po jejich použití pro zamezení případného podvodného
jednání uživatelů parkoviště
ѦѦ nepřetržité sledování a automatizované nastavení vjezdových
a výjezdových terminálů a automatických pokladen včetně pravidelné časové synchronizace
ѦѦ nepřetržité sledování a ucelené logování provozu celého parkoviště, přístupového systému a všech připojených komponent
ѦѦ provádění periodických i neperiodických akcí (např. každodenní
spuštění provozu parkoviště v určitou hodinu, stejně tak jeho
ukončení, vypnutí výdeje a čtení parkovacích lístků)
ѦѦ možnost vzdáleného ovládání komponent systému pomocí
SW modulů
ѦѦ příprava dat pro přehledné reporty
ѦѦ komunikační protokol API pro sdílení dat se SW jiného dodavatele
Programové moduly jsou webové aplikace spustitelné jako desktop
aplikace umožňující vzdálenou správu systému. Standardně dodávané moduly Monitor, Diagnostika, Nastavení a Reporty. Zbývající
modul Abonent je dostupný volitelně na přání zákazníka.

	Nastavení
Modul je určen pro kompletní nastavení celého systému od hlaviček
a patiček parkovacích lístků, přes uživatele, uživatelské skupiny,
tarify, informace o systému, zóny, slevy, poplatky, nastavení DPH,
nastavení svátků až po nastavení uživatelských jednorázových
a periodických akcí.
ѦѦ definování uživatelských skupin a různé úrovně jejich oprávnění
pro práci se systémem a s tím související vytváření a editace
uživatelů (zaměstnanců pracujících se systémem)
ѦѦ přehledné nastavení široké škály tarifů pokrývajících potřeby
zákazníka (tarify jsou na sobě nezávislé, pro různé karty, zóny
je možné nastavit různé tarify s různými platnostmi a cenami)
ѦѦ komplexní nastavení celého parkovacího systému zahrnující
systémovou DPH, výchozí měnu, zaokrouhlování, kontaktní
informace, síťové nastavení apod.
ѦѦ detailní nastavení jednotlivých zařízení (vjezdových, výjezdových
terminálů, pokladen a dalších zařízení) tykající se především
časových konstant, nastavení zvolených hlaviček a patiček pro
dané zařízení, minimálního kreditu na průjezd, odečtení kreditu
pro debetní karty bodové; provozní teploty jednotlivých zařízení,
výběr připojených a kontrolovaných periferií
ѦѦ nastavení zón podporovaných daným zařízením, limitů pro platbu
a vracení přeplatků na automatické pokladně a další
ѦѦ konfigurace virtuálních, fyzických a vyhrazených zón včetně kapacit parkovacích míst a chování systému při plné obsazenosti zóny

	Monitor
ѦѦ zkrácený i detailní přehled o aktuálním stavu všech komponent
připojených v systému a jejich periferií (zobrazuje stav papíru,
stav zásobníků mincí a bankovek atd.)
ѦѦ nepřetržitě monitoruje stav komunikace připojených
zařízení s CRS
ѦѦ vzdálené ovládání závor a dveří (otevření závory/dveří na jeden
průjezd/průchod, zavření, trvalé otevření, trvalé zavření,
automatický provoz)
ѦѦ aktuální informace o momentální obsazenosti běžných
i vyhrazených parkovacích míst v jednotlivých zónách
ѦѦ aktuální informace o parkovacích lístcích a kartách,
které jsou na parkovišti
ѦѦ ruční odstranění parkovacích lístků, jejichž majitel odjel
z parkoviště jiným způsobem – např. při ztrátě lístku,
jednorázový výjezd apod.

centrální řídicí systém a programové moduly

Diagnostika
ѦѦ přehledné zobrazení záznamů o vjezdech a výjezdech vozidel
včetně fotografie vozidla*, rozdělení podle parkovacích lístků
a karet, přehled o slevách, jejich použití a platnosti
ѦѦ přehledné zobrazení plateb s možností tisku kopie daň dokladu
a dokladu o platbě platební kartou
ѦѦ filtrování záznamů podle času události, čísla parkovacího lístku,
RZ vozidla, jména držitele dlouhodobé parkovací karty, nebo
do systému integrovaného zařízení
ѦѦ informace o konkrétní platbě, přijatou hotovost, vydanou
hotovost, DPH a informaci o nevydané hotovosti
ѦѦ přehled o provedených změnách a příkazech přes SW moduly
a SW pro ovládání včetně záznamu o důvodu provedení příkazu
ѦѦ export dat pro další zpracování

	Klient
ѦѦ umožňuje vzdálené ovládání závor nebo skupin závor
ѦѦ určen pro pracoviště operátora
ѦѦ přednastavené důvody použití příkazů
ѦѦ možnost použití klávesových zkratek

	Slevy
ѦѦ tisk předdefinovaných slevových kupónů
ѦѦ editace šablon pro tisk

	Reporty

	API univerzální
komunikační rozhraní
pro integraci do vyšších celků

ѦѦ přehled a tisk průběžných náhledů uzávěrek (X-report) a uzávěrek (Z-report), tržby dle kategorií, rozpis hotovosti
ѦѦ možnost vytvoření denních a měsíčních uzávěrek automatických
pokladen, tržby dle kategorií, rozpis hotovosti

Parkovací systém EcoPark II je vybaven pro komunikaci s aplikacemi
třetích stran rozhraním REST API. Poskytování informací o parkovacím systému např. pro městské naváděcí systémy, vážní a odbavovací systémy atd.

	Abonent
ѦѦ nastavení a editace přístupových práv pro jednotlivé karty
(identifikace držitele karty, platnost karty, RZ apod.)
ѦѦ hromadné změny nastavení karet
ѦѦ nastavení zákaznických skupin a antipassback
pro jednotlivé skupiny

	CRS foto
ѦѦ vytvoření fotografie vozidla u terminálu v okamžiku otevření
závory a její uložení

	ANPR	
ѦѦ rozeznání a digitalizace informace z RZ
ѦѦ automatické otevření závory pro abonenta
a po zaplacení parkovného
ѦѦ seznam zakázaných RZ
ѦѦ funkce dvojí kontroly (shoda parkovacího lístku nebo karty s RZ)
ѦѦ dohledání průjezdů dle RZ

Doporučené příslušenství
ѦѦ dohledové kamery doporučeno z důvodu vzdáleného dohledu
na parkoviště z pracoviště operátora
ѦѦ indukční detektory a indukční smyčky slouží pro detekci přítomnosti vozidla ve sledovaném prostoru
ѦѦ odporové bezpečnostní lišty určeny pro montáž na rameno závory
pro zvýšení bezpečnosti provozu v místech kde není možné
zabránit průchodu chodců pod závorou
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AUTOGARD spol. s r.o., Nová 32, 664 41 Popůvky
Souřadnice: 49°10‘40,5“N, 16°29‘28.5“E
tel.: +420 545 214 149, mobil: +420 724 202 405
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