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Wyjaśnienie podstawowych pojęć
Ryczałt – parking dla pojazdów związanych z pobytem gości, np. w hotelu, na polu
namiotowym.
Abonament – opłata parkingowa dla pojazdów, wykupujących prawo do miejsca na okres
przynajmniej jednego miesiąca lub stanowiący wielokrotność miesiąca, np. kwartał, rok itp.
Parking dobowy – stała opłata parkowania pojazdu za dobę, dowolnie ustalana w zależności
od potrzeb, np. od 8:00 do 8:00 lub od 12:00 do 14:00 (doba hotelowa).
Parking godzinowy – stała opłata za godzinę (2zł/h), lub opłata w zależności od czasu
przebywania na parkingu (pierwsze 2 godziny – 5zł, kolejne po 3 zł).
Parking ograniczony – parkowanie pojazdu bez pobierania opłat przez określony czas, po
upływie którego dalsze godziny są płatne, np. 2 godziny za darmo, kolejne po 5 zł.
Parking darmowy – parkowanie pojazdu bez pobierania opłat.

Samochody – listy pojazdów (wszystkich/aktualnie znajdujących się na parkingu), historia
pojazdów (wg nr rejestracyjnego/ właściciela/ typu samochodu/ daty wjazdu), historia wjazdów i
wyjazdów w określonym terminie, historia danego miejsca postojowego, dodawanie i historia
klientów, usunięte wjazdówki oraz niechciani klienci i pojazdy.
Pojazdy bez przydziału - pojazdy wpuszczone na parking z odłożoną decyzją do jakiej
kategorii parkowania mają być przydzielone. Używane w sytuacji, gdy klient najpierw wjeżdża
na parking, a potem deklaruje kategorię parkowania .
Plany i taryfy – rodzaje parkowania oraz pobierane opłaty.

Plan parkingu – graficzna prezentacja aktualnego obłożenia oraz wolne miejsca.
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Uruchamianie programu

potem ikonę programu PARKING1

Uruchom ikonę „SERWER”

Zaloguj się

Po wprowadzeniu prawidłowego logingu i hasła i kliknięciu na „OK” uruchomiony zostaje program Parking1 i możemy
przystąpić do dalszej pracy.

Okno główne programu

Okno główne podzielone jest umownie na 4 części:
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1. Pasek górny – edycja kategorii parkowania oraz konfiguracja programu

W górnej części okna znajduje się menu, w którym zawarte są wszystkie opcje programu. W lewym górnym rogu
wyświetlona jest aktualna data wraz z godziną.

2. Okno wjazdu i wyjazdu

Okno wjazdu i wyjazdu przedstawia widok kamer wjazdowych i wyjazdowych, a także czas od wjazdu lub wyjazdu
ostatniego samochodu i czas otwarcia szlabanu.
3. Historia wjazdów i wyjazdów pojazdów

.
Lista zawiera 50 ostatnich wjazdów i wyjazdów pojazdów wraz z odczytanym numerem rejestracyjnym, datą i
godziną wjazdu/wyjazdu oraz kategorię parkowania
4. Pasek dolny – edycja pojazdów przebywających na parkingu
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Charakterystyka okna głównego
1. Pasek górny – edycja kategorii parkowania oraz konfiguracja programu

UWAGA: edytując na pasku górnym pozycje „ Ryczałt” , „Abonament” , „P 24” , „PH” , „ FREE P” i „FREE”
wprowadzamy do bazy danych uprawnienia pojazdów , które aktualnie nie przebywają na parkingu .
Nadając im uprawnienia i pobierając z góry opłaty – pojazdy te będą wpuszczane na parking automatycznie
w okresie ważności wjazdówki.

RYCZAŁTY
Klikając na ikonę „Ryczałt” otworzy się okno, prezentujące wszystkie pojazdy przypisane do
ryczałtów wraz z numerami rejestracyjnymi i datami obowiązywania. Takimi samymi kolorami
zaznaczone są pojazdy przydzielone do jednego ryczałtu.

Podczas edytowania zaznaczonego pojazdu istnieje możliwość nie tylko zmian okresu obowiązywania parkingu
bezpłatnego (pakiet taryfowy), sektora czy miejsca (można je wpisać z klawiatury lub kliknąć na ikonę mapy i wybrać
dwukrotnie klikając na miejsce), ale również zaznaczenia czy dany samochód jest aktywny oraz ile maksymalnie
pojazdów z tego ryczałtu może znajdować się jednocześnie na parkingu. Można również dodawać nowe pojazdy do
otwartego ryczałtu. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny po lewej stronie klawisza „Dodaj” oraz okres
obowiązywania, taryfę i kliknąć „Dodaj”.

Uwaga! Należy zmienić maksymalną liczbę pojazdów, które mogą przebywać w tym samym czasie na parkingu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby wartość była większa od 0, ponieważ w innym przypadku program nie zezwoli
na wjazd żadnemu pojazdowi. W przedstawionym przykładzie mamy 3 aktywne samochody uprawnione do
parkowania na miejscu A 8 ale przy ustawieniu maks. Samochodów jednocześnie na 1 tylko jeden z nich może
przebywać na parkingu pozostałe dwa nie będą wpuszczone na parking
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Klawisz „Historia” otwiera okno, które przedstawia wszystkie wjazdy i wyjazdy samochodów z danego ryczałtu wraz z
datą i godziną. Zaznaczając nr rejestracyjny pojazdu i klikając na klawisz „Szukaj” mamy podgląd do wjazdówki
danego samochodu.

ABONAMENT
Klikając na klawisz „Abonament” zostanie otworzone okno, w którym zapisane są wszystkie pojazdy
korzystające z tej opcji. W oknie tym możemy dodać nowy pojazd korzystający z tego rodzaju usługi,
edytować już zapisany lub obejrzeć historię wszystkich pojazdów lub zaznaczonego.

Po naciśnięciu klawisza „Dodaj” otworzy się okno dialogowe:

Do Abonamentu można przydzielić kilka samochodów (wpisać nr rejestracyjny i kliknąć „Dodaj”). Należy ustawić
maksymalną liczbę samochodów w danym abonamencie na parkingu. Można wpisać wiele rejestracji, jednak jeśli
maksymalnie będzie mógł być 1 samochód, program wpuści tylko jeden pojazd. W abonamencie może być wiele
pojazdów, ale jednocześnie na 1 tylko jeden z nich może przebywać na parkingu pozostałe nie będą wpuszczone na
parking
Należy wybrać również pakiet taryfowy (opis tworzenia pakietów w dalszej części instrukcji) oraz datę obowiązywania
(klikając strzałki - możemy szybko zmienić zarówno dzień jak i miesiąc, lub rozwijając kalendarz), a także sektor i
miejsce (klikając na ikonę planu, a następnie wybierając poziom i sektor dwukrotnie klikając na dane miejsce).
Następnie program sam naliczy odpowiednią kwotę, którą możemy również ręcznie zmodyfikować.
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PARKING DOBOWY
Klikając na ikonę „P24” zostanie otworzone okno, w którym zapisane są wszystkie pojazdy korzystające z
tej opcji. W oknie tym możemy dodać nowy pojazd korzystający z tego rodzaju usługi, edytować już
zapisany lub obejrzeć historię wszystkich pojazdów.

Po kliknięciu klawisz „Dodaj” pojawia się okno dialogowe:

Należy uzupełnić pakiet taryfowy (opis tworzenia taryf w dalszej części instrukcji) oraz daty obowiązywania (aby
ułatwić pracę użytkownikowi istnieje możliwość wyboru 1,2,3,5,7 lub 12 dni). W zależności od pakietu program sam
naliczy odpowiednią kwotę. Aby wybrać miejsce parkowania klikamy na ikonę planu, wybieramy poziom oraz sektor, a
następnie dwukrotnie klikamy na miejsce na obrazku.
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PARKING GODZINOWY
Klikając na ikonę „PH” zostanie otworzone okno, w którym zapisane są wszystkie pojazdy
korzystające z parkingu godzinowego. W oknie tym możemy dodać nowy pojazd korzystający z tego
rodzaju usługi, edytować już zapisany lub obejrzeć historię wszystkich pojazdów.

Po kliknięciu w klawisz „Dodaj” pojawia się okno dialogowe:

Należy wybrać pakiet taryfowy (tworzony w menu „Taryfy” – opis znajduje się w dalszej części instrukcji), a następnie
godzinę i datę pobytu oraz miejsce na parkingu (klikamy na okno planu, wybieramy sektor i poziom, a następnie
dwukrotnie klikamy na miejsce, które chcemy przydzielić). Program ułatwia pracę użytkownikowi dzięki klawiszom „1”,
„2” …, które odpowiadają liczbie dodanych godzin. Najczęściej na parkingach pierwsze 15 min są darmowe, dlatego
klikając „15 minut i zapisz” program zapisze pojazd w kategorii darmowy. Gdy samochód opuści parking w ciągu 15
min nie zostanie naliczona żadna opłata. Po przekroczeniu tego czasu kwota do zapłaty będzie zgodna z taryfą.
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PARKING OGRANICZONY
Parking Ograniczony posiada takie samo okno jak godzinowy. Umożliwia jednak dodanie pojazdu,
który przez okres jakiegoś czasu nie musi płacić, a od pewniej godziny jest już płatny. Należy wybrać
odpowiedni plan taryfowy, który tworzony jest w menu „Taryfy” (opis tworzenia znajduje się w dalszej
części instrukcji). Parking Ograniczony połączony jest z trybem Wjazd Ograniczony opisanym w dalszej
części instrukcji.

Po kliknięciu w klawisz „Dodaj” pojawia się okno dialogowe:
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PARKING DARMOWY
Klikając na ikonę „FREE” zostanie otworzone okno, w którym zapisane są wszystkie pojazdy
korzystające z tej opcji. W oknie tym możemy dodać nowy pojazd korzystający z tego rodzaju usługi,
edytować już zapisany lub obejrzeć historię wszystkich pojazdów.

Po kliknięciu w klawisz „Dodaj” pojawia się okno dialogowe:

Należy wybrać termin parkowania. Żółte klawisze służą do dodawania 15 lub 30 minut (Uwaga! minuty sumują się,
dlatego po kliknięciu dwukrotnie na 15 minut, dodamy pół godziny), zielone dodają godziny, natomiast niebieskie dni.
Aby dodać miejsce parkingowe klikamy na ikonę planu, wybieramy poziom oraz sektor, a następnie dwukrotnie
klikamy na miejsce, które chcemy przydzielić. W uwagach wpisujemy powód darmowego parkowania.
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BEZ AUTORYZACJI
Klikając na ikonę „Bez autoryzacji” w górnym menu mamy możliwość zobaczenia listy
pojazdów, które wjechały lub wyjechały z parkingu bez autoryzacji. Oznacza to, że szlaban na
wyjeździe został podniesiony z pilota lub poprzez klawisz „Otwórz” w głównym oknie. W tym oknie
znajdują się również zdjęcia w momencie podnoszenia szlabanu z pilota lub klawiszem „otwórz”
kiedy żaden numer rejestracyjny nie został rozpoznany.

SAMOCHODY
Klikając na klawisz „Samochody” pojawia się okno do wyszukiwania pojazdów wraz z historią.
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Rozwijając listę obok klawiszu „Samochody” mamy możliwość zobaczenia:



bieżące – wszystkie samochody znajdujące się na parkingu, wraz z ich historią, zdjęciem i możliwością
wydruku listy,
Uwaga! Nr rejestracyjny podświetlony na niebiesko oznacza, że nie został on odczytany na wjeździe
prawidłowo. Po najechaniu kursorem myszki na numer pojawi się numer odczytany przez kamery.
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wszystkie – baza wszystkich pojazdów, z możliwością zmiany typu pojazdu i oznaczeniem niechcianego
pojazdu,



historia1 – historia pojazdów, które przebywały (kolor żółty) lub przebywają na parkingu (kolor zielony).
Kolorem niebieskim zaznaczony jest pojazd, którego tablic rejestracyjnych nie udało się w pełni odczytać i
program metodą prawdopodobieństwa ustalił brakujące liczby lub litery,
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historia 2 – historia wjazdów i wyjazdów w zaznaczonym okresie czasu,



3 – historia sektorów i działek w danym okresie czasu,
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historia klientów – historia klientów wraz z przypisanym pojazdem. Po wpisaniu 4 liter program podpowiada
nazwiska, w których zawarte są w takiej kolejności wpisane litery.



nowy klient – dodawanie nowego klienta,

 Usunięte wjazdówki – lista samochodów, których wjazdówki zostały usunięte.
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niechciane – baza pojazdów niechciany na parkingu z możliwością edycji typu pojazdu, jak i uwag
(klikając dwukrotnie pole uwag istnieje możliwość ich edycji).

aby wprowadzić pojazd niechciany – należy w dowolnym oknie kliknąć na „ Info samochodu”

Wpisać w uwagi – dlaczego pojazd jest nie chciany i zaznaczyć okienko „ niechciany” – całe okno zmieni
kolor na czerwony .

Po wprowadzeniu pojazdu niechcianego będzie się on przy każdym wjeździe/wyjeździe pojawiał na czerwono

Aby „zdjąć” pojazd niechciany z bazy danych należy odznaczyć w „info samochodu „ okno „niechciany”.
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 Historia zdjęć

TRYBY
Tryby można zmieniać klikając na strzałkę obok klawisza.

TRYB
NORMALNY

Samochód podjeżdża pod szlaban, a w programie automatycznie
wyświetla się okno przydziału taryfy.

TRYB
NOCNY

Wszystkie samochody są wpuszczane na parking (nie pojawia się
okno przydziału). Wypuszczane są natomiast tylko samochody
posiadające zezwolenie na wyjazd, np. abonament.
Jeśli stróż wypuści samochód otwierając szlaban z pilota, zostanie on
przypisany do kategorii Nieautoryzowane.

WJAZD
SWOBODNY

Wjazdy i wyjazdy samochodów swobodne (szlaban otwiera się
automatycznie i wpuszcza wszystkie samochody) z zapisywaniem
numerów pojazdów do bazy danych.
Uwaga! Jeśli wjazd swobodny zostanie wyłączony (tryb zostanie
zmieniony na inny) program pokaże listę samochodów aktualnie
znajdujących się na parkingu i poprosi o przydzielenie im taryf.
Można wybrać taryfę płatną lub zostawić wjazd swobodny.
Jeśli przydzielimy klientowi taryfę płatną po zakończeniu trybu wjazdu
swobodnego, a następnie po jakimś czasie znowu zostanie włączony
tryb swobodny i samochód będzie chciał wyjechać to zostanie
zatrzymany. Będzie musiał uiścić opłatę wybraną wcześniej (opłatę
obejmującą okres między trybami swobodnymi).

WJAZD
OGRANICZONY

Parkowanie pojazdu bez pobierania opłat przez ustalony czas, po
upływie którego dalsze godziny są płatne, np. 2 godziny za darmo,
kolejne po 5 zł.
Program wpuszcza wszystkie samochody (automatycznie podnosi
szlaban). Jeśli przy wyjeździe samochód zmieścił się w ustalonym
czasie to zostaje wypuszczony automatycznie, jeśli nie szlaban nie
podnosi się i kierowca musi uiścić opłatę.
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2. Okno wjazdu i wyjazdu

Okno wjazdu i wyjazdu przedstawia widok kamer wjazdowych i wyjazdowych, a także czas od wjazdu lub
wyjazdu ostatniego samochodu. Klikając klawisz „Otwórz” można automatycznie otworzyć bramę.

Uwaga: otwarcie

szlabanu „ręcznie” i wjazd/wyjazd pojazdu na/z parkingu bez prawidłowej
procedury wjazdu spowoduje, że po odczytaniu nr. rejestracyjnego pojazdowi zostanie zrobione
zdjęcie i zostanie on zapisany do kategorii „wjazd/wyjazd bez autoryzacji”.
Wjazd bez autoryzacji „ jest procedurą niedozwoloną i zapisywany jest operatorowi do raportu
zmianowego jako czynność niedozwolona.
Pętla1 - Klawisz symuluje najazd samochodu na pętlę elektryczną. Pętla 1 znajduje się przed szlabanem i wymusza
wykonanie zdjęcia i odczytanie numeru rejestracyjnego. Klawisz „Pętla 1” zapala się na kolor żółty gdy jest
aktywowany – opcja ta jest ustawialna w konfiguracji i włączana jest gdy system posiada system identyfikacji tablic
rejestracyjnych oraz automatycznie sterowane szlabany.

Kłódka -

oznacza , że podnoszenie szlabanu ręcznie jest dozwolone
oznacza , że szlaban jest zablokowany i nie można go zamknąć ani otworzyć w zależności w
jakiej pozycji został zablokowany.

Okno z odliczanym czasem - pokazuje czas od wjazdu lub wyjazdu ostatniego samochodu
Okno numeru rejestracyjnego
- numer rejestracyjny wpisuje się automatycznie gdy działa system identyfikacji tablic rejestracyjnych
procedura wjazdu/wyjazdu rozpoczyna się automatycznie
- numer rejestracyjny wpisuje ręcznie i klikając na „OK” uruchamiamy dalszą procedurę wjazdu/wyjazdu
OK - uruchamia dalszą procedurę wjazdu/wyjazdu po wpisaniu nr rej. ręcznie w oknie „numeru rejestracyjnego”
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3. Historia wjazdów i wyjazdów pojazdów

Lista zawiera 50 ostatnich wjazdów i wyjazdów pojazdów wraz z odczytanym numerem rejestracyjnym, datą i
godziną wjazdu/wyjazdu oraz kategorię parkowania oznaczoną kolorami:







ciemny zielony – ryczałt,
żółty – brak przydziału samochodu do kategorii,
jasny zielony – brak pobieranej opłaty – parking darmowy,
jasny niebieski – parking godzinowy,
ciemny niebieski – parking dobowy – 24h,
czarny – nieautoryzowany.

Uwagi – pojawia się informacja napisana w uwagach wjazdówek – R , A , P24 , PH , FREE

miejsce parkingowe - pokazuje się jeżeli zostanie przydzielone (omówione w dalszej części)
status zdarzenia na podstawie, którego samochód wjechał/wyjechał z parkingu:




kolor zielony – sytuacja normalna, samochód ma aktualną wjazdówkę i system przepuścił go automatycznie.
kolor żółty – pojazd ma aktualną wjazdówkę i system przepuścił go automatycznie jednak brak informacji o
jego wjeździe w przypadku wyjazdu, podwójny wjazd bez wyjazdu lub podwójny wyjazd bez informacji o
wjeździe.
kolor czerwony – pojazd został przepuszczony przez obsługę, poza systemem ( bez zachowania procedury)
za pomocą pilota lub klawisza „Otwórz” z programu.
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Numer rejestracyjny podświetlony na niebiesko - gdy numer rejestracyjny pojazdu podświetlony jest na niebiesko
oznacza to, że program odczytał niepełny numer rejestracyjny ale po przeszukaniu bazy danych znalazł numer ,
którego np. 6 znaków z 7 są identyczne.
Przykładowo: Gdy kamery mogą odczytać tylko 6 z 7 znaków, np. WA1234, program szuka w bazie czy samochód o
takim numerze znajduje się w bazie danych i jeżeli go znajdzie przypisuje mu cały numer rejestracyjny, np. WA12345.

Po najechaniu kursorem na to pole pojawi się numer odczytany przez kamery.
Uwaga! Parametr ten można ustawić w oknie Konfiguracja -> Opcje -> Liczba znaków w nr rejestracyjnym.

dlaczego wprowadzono tą opcje
W niektórych sytuacjach np. przy wjeździe na parking z zakrętu gdy nie można precyzyjnie ustawić kamery – ostatnie
znaki tablicy rejestracyjnej mogą być przekłamane (optyka) – wtedy można użyć tej funkcji mając świadomość , że
istnieje ryzyko , że np. samochody korporacyjne , które mają numery rejestracyjne po kolei mogą być w tym systemie
przepuszczane .

kamera

S1
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4. Pasek dolny – edycja pojazdów przebywających na parkingu

Program prezentuje ilość aktualnie znajdujących się pojazdów na parkingu . Klikając na dowolną ikonę R , A ,
P24 itd. wyświetli nam się lista pojazdów aktualnie znajdujących się na parkingu w danej kategorii np. R , A czy P24
(klikając na „Razem” pojawi się lista wszystkich pojazdów). Znak zapytania odpowiada liczbie pojazdów, które nie
zostały przydzielone do żadnej kategorii parkowania.
Klikając na „Bez przydziału” przy wjeździe pojazdu mamy możliwość wpuszczenia go bez wybierania
taryfy parkingu. W każdej chwili jednak istnieje możliwość przydzielenia pojazdu do wybranego planu
parkingowego. Wystarczy kliknąć na żółty pytajnik na dole ekranu, wybrać pojazd i edytować jego
wjazdówkę.
Ikona planu w prawej części okna prezentuje plany poszczególnych poziomów parkingu z podziałem
na sektory i miejsca. Jest to graficzne przedstawienie parkingu wraz z miejscami zajętymi oznaczonymi
kolorowymi kółkami (w zależności od kategorii wjazdu np. czerwony – abonament, zielony – ryczałt ,
ciemno niebieski P24 , jasno niebieski PH itd). Jeśli chcemy edytować samochód zajmujący konkretne
miejsce należy dwukrotnie kliknąć na kółko. Opis konfiguracji planu w dalszej części instrukcji.
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PROCEDURA WJAZDU I WYJAZDU
Wjazd pojazdu na parking
Wjazd pojazdu na parking obejmuje poniższe podpunkty:

1 wjazd pojazdu na pętlę 1 (pętla indukcyjna lub fotokomórka),
2 odczyt numeru rejestracyjnego przez kamerę i jego wyświetlenie w programie,

Uwaga: jeżeli w na parkingu nie ma pętli indukcyjnych oraz systemu rozpoznawania tablic
rejestracyjnych - numer rejestracyjny należy wpisać ręcznie i nacisnąć klawisz „OK.”

3 Jeżeli pojazd ma uprawnienia do wjazdu program automatycznie otwiera szlaban i pozwala na wjazd pojazdu

na parking np. RYCZAŁT , ABONAMENT. Jeżeli pojazd nie ma uprawnień do wjazdu otwiera się okno
dialogowe i rozpoczyna się procedura wpuszczania pojazdu na parking. I otwiera się okno dialogowe.

4 Nawiązanie kontaktu z klientem i ustalenie warunków parkowania
5 wybór kategorii parkowania
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Ponieważ generalnie kategoria RYCZAŁT oraz ABONAMENT wprowadzane są przez administratora i
obsługa jest automatyczna . Parkingowy może wybrać następujące kategorie parkowania:
- parking dobowy:

- parking godzinowy
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- parking ograniczony ( np. 1 godz. bezpłatna potem opłata 2 zł za godzinę)

- parkowanie bezpłatne

- parkowanie bez przydziału
Pojazd bez przydziału - pojazdy wpuszczone na parking z odłożoną decyzją do jakiej
kategorii parkowania mają być przydzielone. Używane w sytuacji, gdy klient najpierw wjeżdża
na parking, a potem deklaruje kategorię parkowania .
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6 Opcjonalnie-przydzielenie miejsca poprzez kliknięcie na plan

Gdy pojawi się plan parkingu zaznaczamy „pokaż wszystkie” - pojawią się kółka oznaczające
dane miejsce .Chcąc zaznaczyć przydzielone miejsce klikamy dwa razy na dane kółko.

W zależności od rodzaju kategorii parkowania pojawi się stosowny kolor kółka.
- RYCZAŁT
- zielony
- ABONAMENT - czerwony
- P24
- ciemno niebieski
- PH
- jasno niebieski
- FREE
- jasno zielony
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7 wybór sposobu płatności (albo przy wjeździe, albo przy wyjeździe),

Przy PH - po naliczeniu np. 2 godz. parkowania przy taryfie 4 zł/h w oknie naliczono pojawi się suma 8 zł
W opcji „Płatne przy wjeździe „ w zależności od formy płatności klikamy klawisz „gotówka” lub „karta”
po czym „ zapisz i drukuj” lub „zapisz”
W opcji „Płatne przy wyjeździe „ nie wybieramy formy płatności po czym „ zapisz i drukuj” lub „zapisz”

8 wydruk biletu parkingowego (poprzez kliknięcie na klawisz „Zapisz i drukuj”),pojawi się okno

Należy wybrać stosowny sposób zakończenia transakcji zgodnie z dostępnymi opcjami
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Po wybraniu opcji „Bilet parkingowy” nastąpi wydruk biletu parkingowego
Bilet „ Płatne przy wyjeździe”

9
10
11
12

Bilet „ Płatne przy wjeździe”

zamknięcie okna programu,
podniesienie automatyczne szlabanu,
wjazd pojazdu na parking,
Zamknięcie automatyczne szlabanu.

UWAGA:
Istnieje możliwość również wpuszczenia klienta, bez przydzielania go do konkretnej kategorii. W
tym celu w punkcie 5. należy zaznaczyć kategorię „Bez przydziału”. Po wjeździe pojazdu na
parking klient może dokonać wyboru. Istnieje także możliwość, darmowego parkingu do 15 min.
Jeśli czas ten nie zostanie przekroczony samochód zostanie automatycznie wypuszczony przez
program. Opis wszystkich możliwych kategorii i opcji znajduje się poniżej.
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Wyjazd pojazdu z parkingu
Wyjazd pojazdu z parkingu obejmuje poniższe podpunkty:
1. wjazd pojazdu na pętlę 1 (pętla indukcyjna lub fotokomórka),
2. odczyt numeru rejestracyjnego przez kamerę i jego wyświetlenie w programie,
Uwaga: jeżeli w na parkingu nie ma pętli indukcyjnych oraz systemu rozpoznawania tablic
rejestracyjnych numer rejestracyjny należy wpisać ręcznie i nacisnąć klawisz „OK.”

3. Jeśli pojazd posiada ważną wjazdówkę lub opłacony parking szlaban otwiera się automatycznie i pojazd
może opuścić parking.
4. Jeżeli pojazd miał wystawiony bilet parkingowy w opcji „płatne przy wyjeździe „
- otwiera się okno dialogowe:
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Aby dokonać naliczenia płatności należy kliknąć na „edytuj wjazdówkę” – wtedy pojawi się okno:

Dokonujemy rozliczenia parkowania
5. Jeżeli pojazd miał wystawiony bilet parkingowy w opcji „Płatne przy wjeździe „ i został przekroczony czas
parkowania , za który pobrano opłatę przy wyjeździe pojawia się okno dialogowe:
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Poprzednia wjazdówka skończyła się …………. po kliknięciu na „ Edytuj poprzednią wjazdówkę”
Otwiera się okno rozliczeniowe:

Dokonujemy rozliczenia parkowania
6.
7.
8.
9.

przyjęcie opłaty za parkowanie oraz wydruk paragonu,
automatyczne otworzenie szlabanu,
wyjazd pojazdu z parkingu,
automatycznie zamknięcie szlabanu.

UWAGA:
1. Jeśli kamery odczytają nieprawidłowo tablicę rejestracyjną pojazdu, operator ma możliwość wpisania z
klawiatury prawidłowego numeru.
2. Jeśli klient chce zapłacić przed wyjazdem (nie dojeżdżając do szlabanu) należy odnaleźć klienta w bazie
danych i rozliczyć go . Wyszukiwanie klienta może odbyć na kilka sposobów
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Klikając na jeden z oznaczonych czerwoną ramką punktów – po kliknięciu otworzy się lista pojazdów , z
której należy wybrać interesujący nas pojazd. Klikając na niego otworzy się okno dialogowe do rozliczenia.

Dokonujemy rozliczenia parkowania analogicznie jak opisano w pkt. 6 i 7 na stronie 30.

3. Od tej chwili klient ma 15 minut (lub mniej/więcej w zależności od ustawień w konfiguracji) na
wyjazd z parkingu
.
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DOKUMENTY
Opcja przeznaczona do wystawiania rachunków, edycji biletów parkingowych oraz przeprowadzenia remanentu.
Rachunki
Klikając na klawisz „Dodaj” mamy możliwość wystawienia nowego rachunku. Przy dwukrotnym kliknięciu na samochód
znajdujący się na liście mamy możliwość wydruku rachunku, a także edycji wjazdówki.

Edytor biletu parkingowego
W Edytorze możemy sami stworzyć formatkę biletu parkingowego. W tym celu należy uzupełnić tekst, który ma być
drukowany, oraz powstawiać zmienne, które automatycznie będą dopasowywane do konkretnego samochodu
(wybieramy z listy w lewym dolnym rogu zmienną i klikamy wstaw).
Zmienne:
 numer biletu,
 data od – od kiedy wjazdówka obowiązuje,
 data do – do kiedy wjazdówka obowiązuje,
 numer rejestracyjny,
 ilość godzin,
 miejsce – miejsce parkingowe,
 opłata – należność do uregulowania,
 gotówka wjazd – opłata przy wjeździe,
 gotówka wyjazd – opłata przy wyjeździe,
 karta wjazd,
 karta wyjazd,
 wjazd czy wyjazd,
 pozostało od zapłaty,
 taryfa.
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Remanent
Remanent służy do sprawdzenia czy samochody zapisane w bazie rzeczywiście znajdują się na parkingu. W celu
przeprowadzenia remanentu klikamy na „Dodaj remanent”, a w nowym oknie na „Drukuj”, w celu wydrukowania listy, a
następnie „Rozpocznij remanent”. Następnie należy przejść po parkingu i sprawdzić samochody. Po powrocie do biura
dwukrotnie klikamy w głównym oknie remanentów na remanent, który rozpoczęliśmy przed wyjściem w celu jego
edycji.

W nowym oknie możemy:
- usunąć dany samochód, zaznaczając ptaszka w kolumnie „Usuń”,
- dodać uwagi do każdego z samochodów, dwukrotnie klikając na puste pole,
- dodać samochód wpisując jego nr rejestracyjny w dolnej części okna, uzupełniając datę i klikając „Dodaj”
- uzupełnić skrócony opis remanentu.
Po zakończonych czynnościach należy kliknąć na klawisz „Zapisz”.
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ZAMYKANIE PROGRAMU
Z chwilą zamykania programu lub wylogowania „Użytkownika” program wyświetla okno z pytaniem:

Jeżeli chcemy zamknąć zmianę klikamy „TAK”
Pojawia się raport zmianowy rozliczający zmianę – raport em kasowym oraz informacjami dodatkowymi
dotyczącej zmiany
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Po zamknięciu zmiany raport może być przeglądany ( przez osoby posiadające uprawnienia) w
następujący sposób:
Na górnym pasku otwieramy okno dialogowe przy ikonie „Wyloguj” i zaznaczamy „Zmiany”

Otwiera się okno z zapisanymi raportami zmianowymi

Chcąc przejrzeć konkretny raport należy wybrać datę i Użytkownika po czym klikając na wybrany
raport otwieramy go. Raport można przeglądać lub drukować.
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