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

   Системата може да се следи дис- 
танционно през всяко едно уст- 
ройство с интернет. Това дава въз- 
можност много обекти с нашата 
паркинг система да се обединят в 
единна платформа. Така съответ- 
но могат да се проследяват и да се 
предоставя информация за тях 
чрез справки.
   Системата за паркинг може да 
включва доставени и инсталира- 
ни от екипите ни за монтаж вход- 
ни и изходни бариери, разплаща- 
телни терминали, както и кабина 
за персонала.

Комбинирана
тройна
система

разпознаване на номерата на превозните средства,

билетна система, комбинирана с разплащателни модули и устройства,

стандартната процедура за вход и изход с контрол на достъпа.

   Последните тенденции при бариерите и паркинг системите са за тройно покритие и 
контрол на потокът от автомобили. Това включва система за:
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Основни преимущества 
на нашите бариери и паркинг системи

Влизане и излизане чрез 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.

Интернет онлайн базиран соф- 
туер, който ви позволява конт- 
рол от всяко едно място пос- 
редством 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;

Билетна система
   Системата с билети за бариери, паркинги и гаражи се използва в по-големи комп- 
лекси. При нея на входните и изходни бариери се пос- тавят билетни терминали. Вход- 
ните издават билет с баркод. При издаването му уникалният номер на всеки билет се 
записва в системата със съответно 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 раз- 
плащателни терминали. Те могат да се разположат на удобни комуникационни точки в 
целият обект. Най-често подстъпите към самите паркинги.

   Неудобство при тази система е, че биле- 
тът може да бъде изгубен, както и посети- 
телите да забравят да го платят. Затова 
разплащателен терминал често се поставя 
и на изходите на паркинга, за да се избегне 
задръстване. На разплащателният терми- 
нал гостите могат да заплащат престоят си 
чрез въвеждане на регистрационен номер 
(когато системата е комбинирана с такава 
за разпознаване и прочитане на номерата 
на автомобилите) или сканиране на билет.
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Система с контролни
карти и чипове

    При тях в употреба влизат стандартните продукти 
от системите за контрол на достъп. Четящото уст- 
ройство най-често се вгражда във входните и из- 
ходните 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 акти- 
вира картата в системата, след което тя започва от- 
читането на времето за престой.
  При чекиране на изхода, системата калкулира 
дължимата сума. Тази система е удобна и под- 
ходяща при паркинги, при които ползвателите имат 
абонамент. Бл годарение на това, че системата ни е 
онлайн, клиентите на паркингите имат възможност 
да зареждат месечният си абонамент он-лайн, както 
и да следят в собствен акаунт докога са валидни 
картите им.

Отдалечен контрол с UHV четци

   Много модерен метод за контролиране на до- 
стъп до паркинги е системата за отдалечен кон- 
трол 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 бари- 
ерата да бъде вдигната или входната врата от- 
ворена. Картата е с уникален индивидуален код, 
който се разчита от системата и записва в соф- 
туерът за контрол на достъпа.
   Тройната система, комбинация от гореописа- 
ните модули, е най-предпочитана за големите 
паркинги и гаражи. Така собствениците са трой-

но 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.
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   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 

Система за разпознаване на номера

разпознаят от системата се използва вхо- 
ден терминал. Той издава билет, регист- 
риращ в колко часа е влязъл автомоби- 
лът. При напускане на паркинга камерата 
на изхода отново разпознава автоматич- 
но номерът, сравнява го с входното вре- 
ме на конкретният номер и изчислява су- 
мата, която се дължи за престой.

   Разплащането в паркинг системите на VAiOS може да бъде 
в брой и онлайн. Разплащането в брой се изпълнява с така 
наречените разплащателни машини, които от своя страна 
разполагат с възможност за разплащане чрез банкова карта. 
Онлайн разплащанията все повече навлизат в нашето ежед- 
невие, и за това от VAiOS направихме това нововъведение и в 
нашите паркинг системи. Разработихме модул за онлайн раз- 
плащане посредством APP или уеб приложение, чрез което 
може да заплатите своя престой. Благодарение на нашата 
система не е необходимо да слизате от своето превозно сред- 
ство, а когато системата е комбинирана с камери за разпоз- 
наване на номера, изобщо може да не спирате на вход и из- 
ход от паркинга. Онлайн разплащането става все по-предпо- 
читан метод, който действа и като превантивна мярка в съв- 
ременните предизвикателства, пред които сме изправени. 
Web-базираните ни системи позволяват разплащането и про- 
верката на даден автомобил да се осъществяват от множес- 
тво локации, като информация, рецепции, офиси, разпла- 
щателни терминали, през мобилни устройства.

Разплащателни методи в паркинг системите на VAiOS

   Това, което прави нашите системи иновативни, е че ние можем да ги добавим към 
всеки един друг наш сегмент от системите ни, и да обединим целия процес в едно 
решение. Паркинг системите на VAiOS могат да се комбинират с други наши системи 
като контрол на работното време, на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване, 
както и с модерните UVSS системи.



   Посетителите на паркинга или на местата за 
синя зона могат да използват акаунтите си както 
за почасово разплащане, така и на абонаментен 
принцип с предплащане на конкретен период
разплащанията могат да се реализира чрез:
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   По своята същност почасовото паркиране е част 
от система на платен паркинг. В частно т.нар. “Си- 
ня зона” е разновидност на платеното почасово 
паркиране на свободно достъпни, но контроли- 
рани места.
   След като “Синята зона” е паркинг система това 
означава, че тя може да бъде автоматизирана, а с 
това да се предоставят и всички предимства на 
паркинг автоматизациите.
   При изграждането на автоматизирана паркинг 
система VAiOS интегрира редица опции и улесне- 
ния, както за собствениците и служителите, обс- 
лужващи паркинга, така и за посетителите му.
   Всеки (служител или посетител) разполага със 
свой акаунт. Според паравата, зададени за акаун- 
та човек може да използва профила си като съби- 
ращ плащания или разплащащ.

Възможност за управление на почасово паркиране
(тип “Синя зона”)

пари (или кредити), заредени в посетител- 
ските акаунти, когато са на абонаментен 
принцип;

пари, плащани на постерминали с банк- 
ноти, монети, чрез банкова карта или ком- 
бинация от изброените.

онлайн разплащане на конктролни панели 
със сензорни монитори, които работят на 
принципа на постерминални устройства с 
доближаване на банкова карта. 

изпращане на SMS.

ПОСЕТИТЕЛСКИ АКАУНТИ



   Акаунтите на служителите от своя страна 
разполагат с опции за:

   Както всяка VAiOS система и тук софтуерната платфомра може да бъде обвързана с 
ERP web-платформата, разработена от VAiOS, което дава възможности на опериране 
на всички бизнес функционалности:
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от офериране до фактуриране;

проследяване на складови наличности, обвъързани с процесите на доставки и 
фактуриране;

модул Договори, проследяващ абонаментните акаунти;

модул Статистики, с който може да се следят приходите и разходите на 
цялостния бизнес;

модул Библиотека, който може да е конкретното хранилище за вашия бизнес с 
вътрешно фирмена информация и много други специализирани 
фунционалности.

проследяване на заетите места - брой 
свободни и заети;

нотификация за наближаващ краен час 
за автомобил и други.

история на плащанията на всеки посе- 
тителски акаунт (автомобил);

АКАУНТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

СОФТУЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ



Обекти, изградени с
VAiOS паркинг системите

Сточна гара - Варна

   За паркинг зоната на “Сточна гара” в град Варна VAiOS изгради паркинг система обеди- 
няваща бариерите, видеоконтрола и осветлението. Автоматизацията помага при обслуж- 
ването на пропускателния решим, а контролът се извършва on-line чрез web-базирания 
софтуер, един от символите на VAiOS Smart системите. Системата е с новия дизайн на тер- 
миналите, който са с модерен външен вид, а апратурата в тях е от най-високо ниво.

Park & Travel - Летище София

      VAiOS интегрира  паркинг системата с QR код за достъп 
  в поръчката за обновяването и модернизирането на услугата за 
 паркиране на Летище София. Системата работи с предоставяне на     
     достъп от QR код, който може да бъде чекиран както и от билет, така и ди- 
ректно от екрана на smartphone-a. Web-базираният софтуер предоставя въз- 
можност за резервации на паркомясто както и управление на достъпа от 
страна на клиента чрез предоставян линк, който е в ролята на QR код.
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Global Trans Trade - Пловдив

   VAiOS изгради паркинг система за складовата база на Global Trans Trade. с интегрирана 
технологията за разпознаване на регистрационни номера на автомобили. Цялостната паркинг

Комплекс “Бяла Черква” - Панчарево

   За комплекс “Бяла черква” 
в Панчарево VAiOS изгради 
паркинг система, работеща с 
контролни карти, чипове и 
гривни. Паркинг системата е 
обединена в единен web-ба- 
зиран софтуер със системата 
за  контрол на достъп и сис- 
темата за спортни зали, обс- 
лужваща фитнес помещени- 
ята на комплекса.

система включва портални вра- 
ти с автоматизиран режим на 
работа, синхронизиран с ра- 
ботния ден.

Обекти, изградени с
VAiOS паркинг системите
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Завод на Baumit - Ямбол

   Инсталирахме 7-метрова бариера за паркинг системата на новия завод 
на Баумит в Ямбол. Стандартно системата работи с дистанционни управ- 
ления, но разполага и с възможност за контрол през app приложение.

Зърнобаза “Агрия Груп Холдинг” - Девня

   2 броя 4-метрови бариери контролират достъпа до Зърно- 
базата на “Агрия Груп Холдинг” АД в Девня. Паркинг сис- 
темата стандартно работи с дистанционни управления, но 
също може да бъде управлявана и през app приложение.

Обекти, изградени с
VAiOS паркинг системите
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