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  Бариерите и паркинг системите са един от най-разпространените начини за 
контролиране на достъпа до имоти (открити или закрити), когато е необходим 
пропускателен контрол, наблюдение и мониторинг. Ние екипа на VAiOS можем да 
предложим на нашите клиенти от локални решения с единични бариери до цялостни 
билетни системи. Те са с уеб базиран (web based) мониторинг, чрез софтуерната ни 
платформа.

   Системата може да се следи дистанционно през всяко едно устройство с интернет. 
Това дава възможност много обекти с нашата паркинг система да се обединят в единна 
платформа. Така съответно могат да се проследяват и да се предоставя информация за 
тях чрез справки.

   Системата може да се следи дистанционно през всяко едно устройство с интернет. 
Това дава възможност много обекти с нашата паркинг система да се обединят в единна 
платформа. Така съответно могат да се проследяват и да се предоставя информация за 
тях чрез справки.



Основни преимущества 
на нашите бариери и паркинг системи
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 - Интернет онлайн базиран софтуер, който ви позволява контрол от всяко едно 
място посредством интернет;
 - Системата е сертифицирана и произведена от нас;
 - Поддържаме различни системи за разплащане – на рецепция, будка, чрез 
монети и банкноти, възможност за машини с ресто;
 - Влизане и излизане чрез баркод билети, карти, тагове, дистанционни, 
безконтактно;
 - Възможност за паркинги на кооперации, бизнес сгради, молове, хотели;
 - Възможност за отваряне чрез разпознаване на номера на колата;
 - Комбиниране с гаражни врати или други системи за контрол;
 - Възможност за други цветове и размери.



Комбинирана тройна система
за бариери, паркинги и гаражи
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   Последните тенденции при бариерите и паркинг системите са за тройно покритие и 
контрол на потокът от автомобили. Това включва система за разпознаване на номерата 
на превозните средства, билетна система, комбинирана с разплащателни модули и 
устройства, стандартната процедура за вход и изход с контрол на достъпа.

   При тази инсталация паркингът се организира с входна и изходна точка. На тях се 
поставят специални камери за разпзонаване на номерата на автомобилите. Те ги 
разчитат и се записват в софтуерът на системата. Как се отчита престоят? Когато 
автомобил премине през бариерите – входната точка, неговият номер автоматично се 
разпознава от монтираната камера и номерът на колата се записва в системата. При 
ударени, зацапани и други случаи, в които номерата на автомобилите не могат да се 
разпознаят от системата се използва входен терминал. Той издава билет, регистриращ 
в колко часа е влязъл автомобилът. При напускане на паркинга камерата на изхода 
отново разпознава автоматично номерът, сравнява го с входното време на конкретният 
номер и изчислява сумата, която се дължи за престой.

Система за разпознаване на номера



Билетна система
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   Системата с билети за бариери, паркинги и гаражи се използва в по-големи 
комплекси. При нея на входните и изходни бариери се поставят билетни терминали. 
Входните издават билет с баркод. При издаването му уникалният номер на всеки билет 
се записва в системата със съответното време на издаването му. Изходният терминал е 
снабден с баркод четец, който прочита уникалният номер и контролира дали престоят 
е платен. Посетителите заплащат престоят на автомобилите си чрез чекиране на 
разплащателни терминали. Те могат да се разположат на удобни комуникационни 
точки в целият обект. Най-често подстъпите към самите паркинги.

   При тях в употреба влизат стандартните продукти от системите за контрол на достъп. 
Четящото устройство най-често се вгражда във входните и изходните терминали. При 
преминаване водачът на автомобила чекира своята карта, чип, гривна или друго 
устройство с чип за контрол на достъпа. Възможно е издаването на временни карти, 
при които служител на входа и изхода на паркинга активира картата в системата, след 
което тя започва отчитането на времето за престой.

Система с контролни карти и чипове

   При чекиране на изхода, системата 
калкулира дължимата сума. Тази 
система е удобна и подходяща при 
паркинги, при които ползвателите 
имат абонамент. Благодарение на 
това, че системата ни е онлайн, 
клиентите на паркингите имат 
възможност да зареждат месечният 
си абонамент онлайн, както и да 
следят в собствен акаунт докога са 
валидни картите им.

   Неудобство при тази система е, че 
билетът може да бъде изгубен, както и 
посетителите да забравят да го платят. 
Затова разплащателен терминал често се 
поставя и на изходите на паркинга, за да 
се избегне задръстване. На разплащател- 
ният терминал гостите могат да заплащат 
престоят си чрез въвеждане на регист- 
рационен номер (когато системата е 
комбинирана с такава за разпонаване и 
прочитане на номерата на автомобилите) 
или сканиране на билет.



Отдалечен контрол с UHV четци
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   Много модерен метод за контролиране на достъп до паркинги е системата за 
отдалечен контрол с UHV четци. При него се използва карта тип стикер, която се 
залепя на предното стъкло или на сенника на автомобила. Тя може да бъде прочетена 
от разстояние до 12 метра и бариерата да бъде вдигната или входната врата отворена. 
Картата е с уникален индивидуален код, който се разчита от системата и записва в 
софтуерът за контрол на достъпа.
   Тройната система, комбинация от горепосочените модули, е най-предпочитана в 
големите паркинги и гаражи. Така собствениците са тройно застраховани и се 
гарантира непрестанната работа на системата. Нещо, което е изключително важно за 
обекти като болници и здравни комплекси и от ключово значение за натоварените 
паркинги на търговските комплекси.


