VPARKSOFTWARE

vPARKSOFTWARE
Intuitiv, enkel, brugervenlig.
Med ULTSENSORer, kan vi tilbyde præcise registreringer af
P-husets status hèr og nu, give statistiske data og vise
trafik-flow og tendenser herfor.
Ud fra dette er udviklet et moderne og intuitivt grafisk
bruger interface for kontrol og overvågning af alle trafikbevægelser i P-huset.
Bruger-interface giver en aktiv kontrol og styring af
systemet og kan vise antal ledige pladser overalt i
anlægget.
Yderligere kan man med lethed komme på systemsoftwaren via en web-browser for autoriserede personer.

INTUITIVT

&

ENKELT

Med ULTSENSORer gives præcis læsning og registrering af
P-husets status og trafik-flow o.m.a.
Statistiske data kan anvendes ved f.eks. en viderbehandling
af disse.
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Skilte kan tilsluttes systemet



Brugervenligty



Enkelt



Effektivt



WEB-baseret

Chrome

Firefox

IE explorer

Safari
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VPARKSOFTWARE

FEATURES
2D og 3D visning

BILLLEDE og STATISTIKKER

Skift mellem 2D og 3D – mere ud af systemet :

> Tidsinterval kan vælges

> Navn på etage, niveau eller sektion

> Sammenlig med tidligere data

> Horisontal belægnings-bar (%)

> Linje og bar chart view

> Antal af parkerede biler

> Belægnings-statistikker

> Valgbar etage belægningsgrad (%)

> Gennemsnitlig P-tid statistikker

> Lodret overordnet statusbar (%)

> Detaljerede og sammenlignelige
statistikker

installation

> CSV, XML, PDF og XCL data export

BRUGER KONTROL

MANAGEMENT

> Styring, opret eller slet brugere

> Set sensor højde og rækkevidde

> Styring af bruger-rettigheder m.v.

> Set indicator lysstyrke

> Skift kontotyper

> Set sensor til at blinke

> Personaliserede proﬁler, indsæt
foto o.m.a.

> Set tælling af biler på hver etage
> Justèr LED displays

VPARKSTATISTIKKER
Få mere ud af Deres P-hus.
Se hvilke sektioner, der er mest optagne, på hvilken tid af året, måned eller dag, se hvornår der er mest “run” på (hvilken
time, hvilken dag) og optimèr effektiviteten, mimimèr Deres omkostninger og Deres serviceomkostninger og andre
aktiviteter – og tjen dermed flere penge på Deres P-hus.

TIDS PERIODE
Vælg tidsperiode for at vise grafiske tabeller og statistikker for alle tilgængelige data.
Skift mellem timevis, ugevis, månedsvis og åligt.

SAMMENLIGN
Sammenlign data fra valgte perioder med data fra f.eks. sidste uge, så De kan se en udvikling eller en
trend i belægning m.v.

VISUALISERING
Vælg mellem dynamiske linjediagrammer for valgte parameter eller detaljerede menubjælker med
diverse data vist.

EXPORT RAPPORT
Export alle tilgængelige data, tabeller og statistikker for en valgt tidsperioder til PDF, XCL, XML og CVSformater.
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