
ON-LINE РАЗПЛАЩАНИЯ
ЗА ПАРКИНГ АВТОМАТИЗАЦИИ



    VAiOS on-line разплащателната система е софтуерна web-базира- 
на платформа за извършване на плащания за паркинги и гаражи.
    Софтуерната платформа помага да премахнем изцяло разплаща- 
нето с физическа валута или плащането на пос-терминални устрой- 
ства. Това все повече навлиза като тенденция и е в унисон със све- 
товното развитие за все по-рядкото използване на филатните пари 
като средство за разплащане.

Какво предствлява услугата?

ON-LINE РАЗПЛАЩАНЕ НА 
ПАРКИНГ АВТОМАТИЗАЦИИ

Какво означава “web-базирана”?
   Както всички останали продукти на VAiOS и този софтуерен продукт е web-базиран или с 
други думи казано - интернет базиран. Това означава, че за да разполагате с него не е необхо- 
димо да го инсталирате на компютър.

Просто като 1,2,3...
   1. Влизате в интернет през браузер удобен за Вас.
    2. Въвеждате web-адреса на Вашата система.
     3. Въвеждате потребителското име и парола за достъп.
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   Системата работи в следният алгоритъм от стъпки:

1. На входа/изхода на паркинга е разположен знак с уникален QR код.
   Чрез сканиране на този QR код със smart устройство автоматично се отваря 
входната страница към on-line разплащателната платформа.

Принцип на работа на системата

ON-LINE РАЗПЛАЩАНЕ НА 
ПАРКИНГ АВТОМАТИЗАЦИИ

2. От тази страница всеки може:
 или да се регистрира 
 или с потребителско име и парола
 да влезе във вече създадения акаунт.

   След потвърждение чрез бутона “OK” всичко е готово и можете да напуснете паркинга.

През бутона “My Cards” въвеждаме данните и 
обвързваме банкова карта за плащане през системата.

Бутона “Payment” е за извършване на плащането, които работи 
според системата към която е обвързана платформата за разплащане.

СИСТЕМА С БИЛЕТЧЕТА
(QR КОД СИСТЕМА)

СИСТЕМА С КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 
НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА

   В отворения прозорец автоматично се 
зарежда активиране на камерата на smart 
устройството в режим за сканиране на QR 
кода от билетчето.

   В отворения прозорец се въвежда 
номера на автомобила, който трябва да 
бъде таксуван.

Избирайки бутона “Payment” се отваря pop-up (изскачащ) прозорец,
различен според паркинг системата

3. Влизайки в платформата има 2 функцио- 
нални бутона за извършване на плащанията.

4.
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