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ПАРКИНГ АВТОМАТИЗАЦИИ,
БАРИЕРИ И СИСТЕМИ



   Контролирането на паркинги на платен принцип е все по-разпространено да се случва чрез 
софтуерна автоматизация. Именно като експерти в областта от вече над 12 години,

ние от Ваиос ООД предлагаме различни решения в тази посока.

КАКВИ СИСТЕМИ МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ
КАТО РЕШЕНИЯ?
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БИЛЕТНА ПАРКИНГ СИСТЕМА

     Паркинг, управляван от входни и изходни терминали. Те могат да работят както с „ме- 
ки” билетчета, така и с пластики за многократна употреба (т.нар. твърди билетчета). 
    Разплащането може да бъде изцяло или частично автоматизирано според предпо- 
читанията.
    Отново в зависимост от желанието на клиента софтуерътможе да бъде изграден и 
програмиран за нуждите на неговия бизнес.
    Входния и изходния терминал се произвеждат от VAiOS, което дава възможност да 
бъдат с дизайнерска визия и брандирани според предпочитанията на клиента.

ПАРКИНГ СИСТЕМА,
УПРАВЛЯВАНА ОТ КАМЕРИ ЗА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА
    Изцяло или частично автоматизирана паркинг система, при която пропус- 
кателния контрол се управлява от камери, които разпознават номера на 
автомобила. Камерата регистрира „видяното”, след което колата е добаве- 
на в списъка за таксуване или автоматично бива допусната, ако е включена 
в списъка с абонаментни номера.



ПАРКИНГ СИСТЕМА, 
КОНТРОЛИРАНА С QR КОД НА СМАРТФОНА
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КОМБИНИРАНИ ПАРКИНГ СИСТЕМА

      Системата работни на принцип, изпозлзван при билетната система. Тук 
особеността е, че QR кода за достъп бива предоставян на смартфон или 
таблет на клиента при преминаването му през входния терминал. 
      При излизане на изходния терминал клиента поставя своя смартфон в 
специализиран „джоб” или ако е с таблет ползва мобилен QR-кодов четец. 
Терминалът прочита кода и информира за сумата за плащане или директно 
отваря бариерата или портала.

    За да можем да предоставим максимално гъв- 
кави решения в областта на паркинг системите 
всички изброени до момента варианти могат да 
бъдат кобинирани помежду си. Заедно с това мо- 
же да се потърси още по-адекватно и иновативно 
решение с иновациите, които навлизат
в областта.
     По този начин могат да бъдат комбини- 
рани съществуващите системи, контроли- 
рани чрез чипове или дистанционни, ведно 
с алтернативно иновативно решение като 
управлениепрез web-платформа или мо- 
билна апликация.



ИНОВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПАРКИНГ СИСТЕМИТЕ
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ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР
ИЛИ МОБИЛНА АПЛИКАЦИЯ

      Системата работни на принцип, изпозлзван при билет- 
ната система. Тук особеността е, че QR кода за достъп 
бива предоставян на смартфон или таблет на клиента при 
преминаването му през входния терминал. 
      При излизане на изходния терминал клиента поставя 
своя смартфон в специализиран „джоб” или ако е с таблет 
ползва мобилен QR-кодов четец. Терминалът прочита ко- 
да и информира за сумата за плащане или директно от- 
варя бариерата или портала.

     В изграждането на ин- 
тернет-базиран софтуер 
най-правилното нещо е 
да може той да бъде дос- 
тъпван както от интернет 
бразер, така и през апли- 
кация на мобилен теле- 
фон. Тук с гордост можем 
да се похвалим, че мо- 
билното приложение за 
VAiOS Smart системите 
вече го има и за Huawei и 
операционната система 
Harmony.

Можете да свалите мобилната апликация от QR кода тук.



СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

В кои направления можем да помогнем с готови
и поръчкови решения в автоматизацията?

Видеонаблюдение
Алармени системи
Озвучаване
Оповестяване
Пожароизвестяване
Пожарогасене
Пожарогасители и 
пожарни кранове
(доставка и поддръжка, 
съгласно ЗМВР)

АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Заключващи механизни
Аксесоари за контрол на достъп
Турникети
Видеодомофони и домофонни системи

Контрол на работно време
Контрол на достъп
Бариери и паркинг системи
Контролери 
Четящи устройства

ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ

Свържете се с нас за да научите повече!

Хардуерна поддръжка по разпределение
Хардуерна поддръжка - тип “Бърза реакция”
Хардуерна поддръжка - тип “Аварийно 
посещение”

VAiOS ДЕЙНОСТИ
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА

АВТОМАТИЗАЦИИ

Системи за сградна автоматизация (BMS)
Система за управление на опасностите (DMS)
Спортни зали, SPA и Фитнес центрове
Хотелски автоматизации и системи
Ресторанти & Заведения
Болнични автоматизации
Индустриална автоматизация

Софтуер за BMS и DMS
ERP софтуер
Софтуер за контрол на работното време 
и достъпа
Софтуер за фитнес и спортни зали
Хотелски софтуер
Софтуер за умен дом и умен офис
Софтуер за паркинги и гаражи

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

   Софтуерната поддръжка е услуга пре- 
доставяна от VAiOS, която може да бъде 
договаряна и извършвана по два начина:
 срещу заплащане на месечен
 абонамент,
 след одобрена предоставена
 оферта за извършване на услугата.
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BMS

DMS

VAiOS ДЕЙНОСТИ
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