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Parking

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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Instalacja programu
W oknie instalacji programu należy wybrać komponenty, które chcemy zainstalować.

Serwer – narzędzie kontrolujące pracę Klientów (komputerów z zainstalowanym programem), łączący się z
bazą danych i wysyłający do Klientów informacje.

Klient – program Parking1 instalowany na danym komputerze.
Instalacja Serwera
Należy zainstalować Serwer na komputerze, do którego podłączone są urządzenia zewnętrzne, tj. kamery i sterowanie
szlabanu. Należy wybrać typ bazy danych Microsoft SQL Compact Edition (baza instalowana jest automatycznie przez
program na danym komputerze) lub MySQL (użytkownik musi posiadać taką bazę danych, nie jest ona dostarczana z
programem). Rekomendujemy instalację Microsoft SQL Compact Edition, ponieważ nie wymaga instalowania
dodatkowych elementów. Baza MySQL wymaga więcej konfiguracji, ale przy bardzo dużej ilości danych działa trochę
szybciej.

nstalacja Klienta

Dotyczy tylko instalacji programu na danym komputerze. Klikamy „Dalej” i „Zainstaluj”.
UWAGA! Do instalacji programu Parking1 wymagany jest program Microsoft .NET Framework 4. Jeśli nie będzie
zainstalowany na komputerze, program Parking1 poinformuje nas o tym pokazując błąd. Należy pobrać brakujące
oprogramowanie ze strony http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851.
I
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Instalacja Pełna

Najprostszym rozwiązaniem jest instalacja Pełna na komputerze, do którego podłączone są urządzenia zewnętrzne, tj.
kamery i sterowanie szlabanu. Program automatycznie zainstaluje obie aplikacje. W tym przypadku również należy
wybrać typ bazy danych Microsoft SQL Compact Edition (baza instalowana jest automatycznie przez program na
danym komputerze) lub MySQL (użytkownik musi posiadać taką bazę danych, nie jest ona dostarczana z programem).
(Rekomendujemy instalację Microsoft SQL Compact Edition, ponieważ nie wymaga instalowania dodatkowych
elementów. Baza MySQL wymaga więcej konfiguracji, ale przy bardzo dużej ilości danych działa trochę szybciej).

Łączenie Serwera z bazą danych
Po instalacji Serwera i Klienta, klikamy na ikonę Serwera. Jeśli wybraliśmy Microsoft SQL Compact Edition to
wystarczy kliknąć „Połącz”, ponieważ wszystkie dane są już uzupełnione. Gdy wybraliśmy bazę my SQL należy
uzupełnić wszystkie jej parametry dostępu
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KONFIGURACJA SERWERA
Po uruchomieniu programu pojawi się okno „logowanie” – fabryczne ustawienia
Login : admin
Hasło:
(brak - pozostawiamy czyste pole)

Aby przejść do konfiguracji serwera należy:
W prawym dolnym rogu najechać myszką na znak
w którym klikamy na ikonę

i klikając lewym klawiszem myszki otworzymy okno,

otwierając kolejne okno:
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Klikając lewym klawiszem myszki na konfiguracje

Otworzy się okno konfiguracyjne.

Opcje – w zakładce tej mamy możliwość:
 automatycznego przepuszczania pojazdów przy podwójnym wjeździe lub wyjeździe – jest to opcja, w
przypadku, gdy program nie zarejestruje wyjazdu/wjazdu samochodu i w systemie zdarzy się podwojenie
wjazdu/wyjazdu.
Po zaznaczeniu tej opcji program, automatycznie wypuści lub wpuści taki samochód,
 ustawienia minimalnej i maksymalnej liczby znaków numeru rejestracyjnego prawidłowo odczytanego. Gdy
ustawimy min. 5 na max. 7 oznacza to ,że z liczby 7 znaków tablicy rejestracyjnej prawidłowo musi być
sczytane min. 5 kolejnych znaków. Jeżeli ustawimy min.7 na max.7 oznacza to , że muszą być sczytane
prawidłowo wszystkie 7 znaków po kolei z 7 znakowej tablicy rejestracyjnej.
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.
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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

 włączania opcji wyszukiwania zaawansowanego
 ustawienia maksymalnej liczby miejsc na parkingu. W tym przypadku w dolnej części okna głównego będzie
przedstawione ile zostało wolnych miejsc,
 ustawienie wjazdu swobodnego – wybranie pakietu taryfowego, który będzie przydzielany samochodom z
wjazdu swobodnego. Uwaga! Przy wyborze liczby godzin należy wpisać ile godzin jest bezpłatnych,
 ustawienia czasu pomijalnego, tzn., do jakiego czasu nie zostanie pobrana opłata za parking. Ustawiając 15
minut, zgadzamy się, żeby samochód, który w przeciągu 15 minut opuści nasz parking nie musiał zapłacić,
 ustawienia czasu ignorowania pojazdu. Jest to opcja przede wszystkim dla parkingów z jednym szlabanem
(dla wjazdu i wyjazdu). Uzupełniając tą opcję program nie będzie robił zdjęcia, gdy wjeżdżający samochód
najedzie na pętlę wyjazdu (po drugiej stronie szlabanu) i na odwrót,
 wybór lokalizacji do zapisywania zdjęć tablic rejestracyjnych,
8
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 opcje serwera: port i zrywanie połączenia, (jeśli serwer nie odpowiada),
 DDNS, – jeśli nie znamy nazwy IP można połączyć się zdalnie z serwerem Parking1 za pomocą końcówki
klienckiej za pomocą serwera DNS http://www.kajware.pl/parking1/kwparking.php podając login i hasło
ustawiane na serwerze podczas jego konfiguracji .Te same parametry należy użyć podczas zdalnego
logowania się do serwera za pośrednictwem końcówki klienckiej.
Uwaga: przekierowanie DNS działa tylko w sytuacji, kiedy komputer, na którym znajduje się serwer podłączony jest do
Internetu przez ruter, który posiada minimum dynamiczny adres IP.

 Wjazd swobodny – ustawienia parametrów wjazdu swobodnego. Ustawienie czasu, w jakim nienaliczane są
żadne opłaty oraz taryfy opłat po przekroczeniu tego czasu.
 Wypuszczanie samochodu przy wjeździe swobodnym bez względu na poprzednie wjazdówki- automatyczne
przepuszczania pojazdów przy podwójnym wjeździe lub wyjeździe – jest to opcja, w przypadku, gdy program
nie zarejestruje wyjazdu/wjazdu samochodu i w systemie zdarzy się podwojenie wjazdu/wyjazdu.
Po ustawieniu wszystkich opcji klikamy „Zapisz”.
UWAGA:
Przed dalszym programowaniem należy zapoznać się z informacją, jakie kamery obsługuje dany moduł rozpoznawania tablic
rejestracyjnych CARMEN.

FXVD4

ANPR

2 szt.

osługuje

=

CCD

PCI
Neural Network Contrller

FXMC

USB
Neural Network Contrller

FXMC PCle

lub
IP

DirectShow

Contrller Neural Network

PROGRAMOWANIE MODUŁU ROZPOZNAWANIA TABLIC
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Otwieramy zakładkę "Silniki" otwierając okno :

"Dodaj" - dodamy nową kamerę(silnik) Mamy możliwość ustawienia modułu rozpoznawania tablic rejestracyjnych:
Programowanie „Silnika” CARMEN – karta komputera FXD4 PCI z kamerami CCD

UWAGA:
Przed programowaniem kamer należy – włożyć w sloty komputera kartę FXD4 PCI i
podłączyć do niej kamery CCD (sprawdzić działanie programem testowym CARMEN)

Następnie w oknie kamery ustawiamy kanał wejścia 1 (Wjazd), kanał 2 (Wyjazd), format wideo sygnału
(, jeżeli obraz ma zmienione kolory należy rozwinąć okienko i wybrać właściwy format) oraz porty nadawania Wjazdu i
Wyjazdu.
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Jeśli mamy kilka portów, program zaproponuje nam kolejne porty np. 603, 604 możemy obserwować kilka wjazdów i
wyjazdów- jedna kamera(silnik) to sparowany wjazd i wyjazd, więc jeśli mamy np. 3 wyjazdy i jeden wjazd to musimy
dodać trzy silniki.

Jeżeli w testach wszędzie będzie zielony znak akceptacji przechodzimy do zakładki Sterowanie

w zakładce wybieramy, moduł AVT l oraz port, po czym klikamy na „Testuj”. Jeśli z listy zostanie wybrane prawidłowe
wejście obok klawisza pojawi się zielony znaczek.
W prawej części okna należy wybrać, która pętla odpowiada za wjazd/wyjazd oraz stan.
Aby dokonać wyboru należy wybrać numer pętli z rozwijanej listy. Zaznaczając „Zmiana polaryzacji szlabanu”
domyślnie program traktuje sygnał na czujnikach, jako stan podniesienia szlabanu, zaznaczając tę opcję nastąpi
odwrócenie ustawień.
Dolna część okna „Sterowanie” umożliwia konfigurację przekaźników wraz z ich przetestowaniem. W celu
prawidłowego funkcjonowania szlabanu należy wybrać, które przekaźniki odpowiadają podniesieniu, a które
opuszczeniu szlabanu zarówno dla wjazdu, jak i wyjazdu. Czas sygnału jest to czas przekazywania sygnału z
przekaźników liczony w milisekundach. Po ustawieniu i sprawdzeniu wszystkich parametrów robimy „Zapisz”
Przykładowe ustawienie wejść AVT
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Programowanie „SILNIKA” CARMEN – moduł FXMC USB i FXMC PCle z kamerami DirectShow i IP

Przed programowaniem kamer należy – włożyć do komputera moduł USB FXMC lub zainstalować w komputerze kartę
FXMC PCle i podłączyć kamery IP lub DirectShow – (kamerki internetowe, na wejście USB)
Konfiguracja ( Silnika) kamer DirectShow na wejście USB
Przykładowe ustawienie kamer DirectShow

Należy ustawić parametry kamer , przetestować je nadać nowe porty . Po przejściu do zakładki Sterowanie – postepujemy
analogicznie jak w ustawieniach silnika opisanego powyżej.

Konfiguracja ( Silnika) kamer IP
12
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Przykładowe ustawienie kamer IP

IP – kamery internetowe, należy podać kanały wejścia na stronę internetową (w dolnej części okna).
RTSP – kamery działające na kilku protokołach najczęściej na protokole TCP → wybieramy rodzaj
kamery → następnie uzupełniamy URL w „Kanale wejścia” → uzupełniamy adres IP kamery w sieci i
dodajemy /0 zawsze z „rtsp” czyli np. rtsp://192.168.1.169/0

UWAGA: Aktywacja kamer IP wymaga pewnej wiedzy , jeżeli osoba konfigurująca
Program nie posiada tej wiedzy powinna skorzystać z pomocy
informatyka.
Najlepszy efekt daje wpięcie kamer IP do rutera , który stworzy oddzielną wydzielona sieć LAN .
Nie będzie to obciążąło inne sieci LAN , na których pracuje wielu użytkowników np. pracownicy
biura w firmie.
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Po podłaczeniu kamer IP do sieci LAN uruchamiamy program w celu wyszukania kamer IP
Po podłaczeniu

Po zdefiniowaniu adresów IP kamer programujemy ruter , do którego sieci zostały wpięte kamery.

Ustawić adresy IP , porty i protokoły kamer IP oraz adres IP i port, pod którym będzie dostępny program. Adres IP i
port , pod którym będzie dostępny program jest potrzebny do dostępu do Parking1 przez końcówki klienckie
zainstalowane na innych komputerach pracujących w tej samej sieci. Np. 192.168.4.100 port 8888
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Logowanie do programu
Po kliknięciu na ikonę programu znajdującą się na pulpicie

1

2

pojawi się okno:

3

Klikamy na ikonę programu. Po jego uruchomieniu pojawi się okno, w którym w górnej części znajdują się dane
właściciela oraz parkingu.
Należy uzupełnić Host (IP komputera, na którym znajduje się zainstalowany Serwer):
1- jeśli program jest uruchamiany na tym samym komputerze, co zainstalowano Serwer → Host: localhost,
2- jeśli program jest uruchamiany na innym komputerze w tej samej sieci LAN → Host: IP komputera z
Serwerem np.192.168.4.100 port 8888
3- jeśli program jest uruchamiany na innym komputerze w sieci WAN→ możemy połączyć się przez DNS pod
warunkiem, że sieć komputera, na którym został zainstalowany serwer ma zewnętrzny (publiczny) adres IP (adres
może być zmienny). Na serwer musi być również przekierowany odpowiedni port, domyślnie 8888.
Po kliknięciu na „OK.” pojawi się okno logowania

Po wprowadzeniu prawidłowego loginu i hasła i kliknięciu na „OK” uruchomiony zostaje program Parking1 i możemy
przystąpić do dalszej pracy.
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TWORZENIE PLANÓW TARYFOWYCH
RYCZAŁT
1. Tworzenie nazw taryf obowiązujących w ryczałtach
W ryczałtach mamy możliwość wyboru parkingu obowiązującego w ciągu doby, tygodnia lub miesiąca. Aby
utworzyć okres obowiązywania należy kliknąć na strzałkę obok klawisza „Taryfy” a następnie wybrać:


P/24/S
– parking dobowy. Istnieje możliwość tworzenia taryf w zależności od czasu
przebywania pojazdu na parkingu. Należy dodać cenę (jeśli parking jest bezpłatny należy wpisać 0zł) i nazwę
taryfy,



P/T
– parking zależny od dni tygodnia. Należy nazwać taryfę oraz ustalić, w które dni tygodnia
obowiązuje bezpłatne parkowanie. Można ustalić dla każdego dnia osobno (np. taryfa obowiązująca tylko w
poniedziałek), ale także zaznaczając sobotę i niedzielę można stworzyć taryfę „weekend”,
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P/M
– parking miesięczny bezpłatny w ryczałcie. Tworzenie nazwy taryf dla poszczególnych
miesięcy. Można stworzyć dla każdego miesiąca osobno lub dla kilku razem, np. zaznaczając czerwiec, lipiec,
sierpień i nazywając „czerwiec-sierpień” lub „wakacje”,

2. Tworzenie pakietów dla ryczałtów
Aby stworzyć pakiety obowiązujące w ryczałtach należy kliknąć na klawisz „Taryfy”, następnie „Dodaj” i wybrać
ryczałt. W nowym oknie należy wybrać interesujący nas okres czasu (stworzony wcześniej) oraz nazwać pakiet.
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ABONAMENT
1. Tworzenie nazw dla abonamentów
Aby stworzyć abonament należy kliknąć na strzałkę obok klawisza „Taryfy” a następnie wybrać:


P/M
– parking miesięczny. Tworzenie nazwy taryf dla poszczególnych miesięcy. Można stworzyć
dla każdego miesiąca osobno lub dla kilku razem, np. zaznaczając czerwiec, lipiec, sierpień i nazywając
„czerwiec-sierpień” lub „wakacje”.

2. Tworzenie cen dla abonamentów
Aby stworzyć ceny obowiązujących abonamentów należy z listy wybrać:


T/M
– ustalenie cen miesięcznych, np. dla całego miesiąca września parking kosztuje 100 zł, lub
dla miesięcy od czerwca do sierpnia 150zł. Należy wpisać nazwę i cenę. Połączenie właśnie utworzonych cen
z powyższym podpunktem znajduje się poniżej.
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3. Tworzenie pakietów dla abonamentów – połączenie nazwy z cen
Aby stworzyć pakiet abonamentu należy kliknąć na klawisz „Taryfy”, następnie „Dodaj” oraz „A - abonament”.
Następnie na górze należy wybrać nazwę taryfy (ustaloną w P/M) oraz cenę (ustaloną w T/M).

PARKING DOBOWY
1. Tworzenie nazw dla parkingu dobowego
Pracę należy rozpocząć od stworzenia bazy nazw dla parkingu dobowego, klikając na strzałkę obok klawisza
„Taryfy” i wybierając:


P/24/S
– parking dobowy. Istnieje możliwość tworzenia taryf w zależności od czasu
przebywania pojazdu na parkingu. Należy ustalić od której do której godziny obowiązuje taryfa, np. parking od
14.00 do 12.00 dnia kolejnego, lub też od 8.00 do 23.00.
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P/T
– parking zależny od dni tygodnia. Należy nazwać taryfę oraz ustalić, w które dni tygodnia
obowiązuje parkowanie. Można ustalić dla każdego dnia osobno (np. taryfa obowiązująca tylko w
poniedziałek), ale także zaznaczając sobotę i niedzielę można stworzyć taryfę „weekend”.



P/M
– parking miesięczny. Tworzenie nazwy taryf dla poszczególnych miesięcy. Można stworzyć
dla każdego miesiąca osobno lub dla kilku razem, np. zaznaczając czerwiec, lipiec, sierpień i nazywając
„czerwiec-sierpień” lub „wakacje”.
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2. Tworzenie cen dla parkingu dobowego
Aby utworzyć ceny dla parkingu dobowego na liście należy wybrać poniższą opcję. Zaleca się tworzenie
nazw, które będą przyporządkowane nazwom stworzonych powyżej taryf.


T/24/S
– ustalenie cen stałych (nie godzinowych) dla przedziałów czasowych, np. doba dla
autokarów kosztuje 50zł, cały dzień od 8.00 do 23.00 30 zł, doba od 14.00 do 12.00 następnego dnia 15 zł,
parking miesięczny – wrzesień 100 zł, itp.

3. Tworzenie pakietów dla parkingu dobowego
Aby stworzyć pakiet obowiązujący w parkingu dobowym, należy kliknąć na klawisz „Taryfy”, „Dodaj” oraz „P24” a
następnie wybrać nazwę taryfy (opłaty stałe dla przedziału czasu – stworzone w P/24/S, dni tygodnia – stworzone w
P/T lub miesiąca – stworzone w P/M) oraz ceny stworzone w T/24/S.

Uwaga! Jeśli nie wybierzemy rodzaju pakietu, tygodnia i miesiąca tylko sam typ pojazdu to program policzy 24h od
godziny, o, której wjechał samochód np., jeśli wjechał o 13 to stworzy pakiet do 13 następnego dnia – będzie to pakiet
dzienny, dobowy.
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PARKING GODZINOWY
1. Tworzenie nazw dla parkingu godzinowego
Pracę należy rozpocząć od stworzenia bazy nazw dla parkingu godzinowego, klikając na strzałkę obok
klawisza „Taryfy” i wybierając:


P/24/S
– należy ustalić przedział czasowy, w jakim będzie obowiązywało naliczanie
godzinowe, np. od godziny 14.00 do 12.00 następnego dnia, lub od 8.00 do 23.00,



P/T/S
– należy ustalić, w jakie dni tygodnia będzie obowiązywało naliczanie godzinowe.
Naliczanie godzinowe może obowiązywać w każdy dzień osobno, jak i w kilka dni, np. w weekend,



P/M

– należy ustalić, w jakie miesiące będzie obowiązywało naliczanie godzinowe.
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2. Tworzenie cen dla parkingu godzinowego
Aby ustalić ceny poszczególnych godzin należy z listy wybrać:


T/H/S
– dodawanie cen stałych za godzinę dla parkingu godzinowego, np. dla konkretnych
klientów, którzy przyjechali na plażę, lub korzystają z basenu,



T/H/N
– opłata godzinowa, ustalenie różnych cen dla różnego czasu przebywania pojazdu na
parkingu, np. pierwsza godzina jest najdroższa, druga tańsza, a kolejne mają jednakową cenę,



T/24/H
– opłata godzinowa, ustalenie cen w zależności od pory dnia, tzn. od godziny, np.
godzina w przedziale od 9.00 do 12.00 kosztuje 3 zł, a od 12.00 do 17.00 4 zł,
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3. Tworzenie pakietów dla parkingu godzinowego
Pakiety dla parkingu godzinowego tworzymy klikając na klawisz „Taryfy”, „Dodaj” a następnie „Ph”, gdzie
możemy stworzyć taryfę dla okresu (P/24/S), dni tygodnia (P/T/S) lub miesiąca (P/M/S), a także ustalić czy godziny
mają jednakową cenę (ustalone w T/H/S), naliczane są od czasu wjazdu (ustalone w T/H/N) czy są zależne od godziny
(ustalone T/24/H).

PARKING OGRANICZONY
Przy tworzeniu pakietów dla parkingu darmowego/godzinowego postępujemy zgodnie z punktem 1 dla
parkingu godzinowego, a przy punkcie 2. należy wybrać tylko T/H/N
i uzupełnić ile pierwszych godzin ma
być darmowych, np. 1h – 0zł, 2h – 0 zł, 3h – 4 zł, 4h – 4 zł … Pakiety tworzymy zgodnie z punktem 3. w parkingu
godzinowym.
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KONFIGURACJA PROGRAMU






Klikając na strzałkę obok klawisza „Konfiguracja” możemy:
stworzyć sektory, miejsca postojowe oraz poziomy parkingu,
modyfikować plan parkingu,
zrestartować serwer w przypadku problemów,
zmienić ustawienia serwera.

Tworzenie planu parkingu znajduje się w dalszej części instrukcji.
Ustawienia serwera są takie same jak w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy na Serwerze (koło zegara) i
wybranie Konfiguracji -> zakładka Opcje (opis str.6).
Klikając na klawisz „Konfiguracja” istnieje możliwość ustawienia planów taryfowych, a także zarządzania drukarką i
kasą fiskalną.

W zakładce „Opcje” mamy możliwość:










wyboru silnika, którego dotyczą ustawienia
ustawienia, jakie domyśle pakiety taryfowe mają być używane w poszczególnych kategoriach,
po ustawieniu danych taryf, przy wjeździe samochodu i wybraniu danej kategorii program automatycznie
wybierze zaznaczony pakiet,
ustawienia katalogów sieciowych dla zdjęć
ustawienia czy wjazdy nieautoryzowane mają się pojawiać się na liście głównej
zamiany miejscami wjazdu i wyjazdu
ustawienia czy klawisz „pętla” ma pojawiać się w oknie głównym ( nie ustawia się, kiedy brak jest pętli)
logi klienta
pozwoleń na uruchomienie kilku kopi programu na tym samym komputerze ( używane w sytuacji, gdy jest
kilka silników i chcemy je oglądać na oddzielnych końcówkach klienckich)
ustawienia czy ma być wyświetlana kolumna silnika w oknie głównym
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Zakładka „Drukowanie” służy do ustawień wydruku oraz drukarki. Lewa część okna przeznaczona jest do konfiguracji
drukarki do wydruku biletów, prawa zaś do zwykłej drukarki A4. Dodatkowo możemy wybrać plik z formatką. Ważne
jest, aby znajdował się od w głównym katalogu z programem. Jeśli zaznaczymy, że dana drukarka jest sieciowa na
tym komputerze, wtedy inne komputery będą mogły się z nią połączyć.

W zakładce „Fiskalizacja” ustalamy, z której drukarki chcemy korzystać: lokalnej (podłączonej do komputera) lub
sieciowej (podłączonej do innego komputera, na którym zaznaczono, że jest to drukarka sieciowa). Ustalamy również
stawkę podatku VAT oraz konfigurujemy drukarkę fiskalną. W tym celu należy kliknąć na klawisz

„Ustawienia drukarki fiskalnej”. Jeśli ma być to drukarka sieciowa zaznaczamy tę opcję
Ustawienia drukarki fiskalnej
26
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Zakładka „Podstawowe”:

wybór modelu (większość obiektów pracuje na drukarkach Postnet Thermal),

ustalenie nazwy oraz numeru drukarki.

wybór czy drukarka jest podłączona do komputera, na którym pracujemy czy innego komputera w sieci
(w tej sytuacji należy uzupełnić wszystkie parametry podłączenia),

decyzja, czy chcemy udostępnić konfigurację drukarki na innych stanowiskach pracy.

Zakładka „Połączenie”:
27
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- parametry połączenia uzupełnione są automatycznie przez program (oczywiście istnieje możliwość ich
modyfikacji). Ważne jest jednak, aby wybrać właściwy port drukarki,
- możliwość zaznaczenia opcji automatycznego logowania kasjera przy starcie programu,
- ważne jest aby zaznaczyć opcję „Drukowanie paragonu na drukarce”. W innym wypadku moduł ten nie będzie
aktywny,
- możliwość zaznaczenia wydruków form płatności,
- możliwość wydruków faktur oraz rachunków na drukarce,
- sprawdzenie połączenia programu z drukarką. W tym celu należy kliknąć na klawisz „Sprawdź połączenie”.

W zakładce „VAT” należy przepisać stawki vat z ustawień drukarki fiskalnej. Istnieje również możliwość ich
automatycznej zmiany.

W zakładce „Dodatkowe” możemy wydrukować paragon testowy, aby zobaczyć czy nasza drukarka jest
skonfigurowana prawidłowo.
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KONFIGURACJA UŻUTKOWNIKÓW , HASŁA I UPRAWNIENIA
Klikając na strzałkę obok klawisza „Użytkownicy” mamy możliwość tworzenia uprawnień dla różnych grup
użytkowników oraz zarządzać zmianami i użytkownikami.

Tworzenie grup użytkowników

Aby stworzyć grupę użytkowników i nadać im odpowiednie prawa, należy kliknąć na „Grupy użytkowników” a następnie
„Dodaj grupę
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W oknie tym nadajemy nazwę grupy Np. Administrator, parkingowy itp. i wybieramy zakres uprawnień dla
przedstawiciela danej grupy.

”. Po uzupełnieniu wszystkich informacji i zaznaczeniu uprawnień klikamy na klawisz „Zapisz”.
Pojawi się okno z zapisanymi grupami użytkowników
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Dodawanie użytkowników
W celu dodania użytkownika należy kliknąć na klawisz „Użytkownicy”,”.

a następnie „Dodaj Użytkownika”. Po uzupełnieniu jego danych i przydzieleniu go do odpowiedniej grupy klikamy na
klawisz „Zapisz

Po naciśnięciu klawisza „zapisz” nowy użytkownik zostanie zapisany
31
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Klikając na strzałkę obok klawisza „Użytkownicy” i wybierając „Zmiany” mamy podgląd do zmian, a także listy
pracowników na danej zmianie. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku raportu zmianowego.
Klikając na „Wyloguj” zmieniamy użytkownika programu.
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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.
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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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Tworzenie planu parkingu

Program umożliwia stworzenie parkingu wielopoziomowego wraz z planem każdego z poziomów. Pracę z programem
należy rozpocząć właśnie od stworzenia swojego parkingu. Aby to uczynić klikamy na strzałkę obok klawisza
„Konfiguracja”, a następnie wybieramy „Sektory i miejsca”.

W tym oknie musimy stworzyć sektory oraz miejsca postojowe.
Aby ręcznie dodać każdy sektor wpisujemy w pole w górnej części okna numer/literę i klikamy „Dodaj”. Innym
rozwiązaniem jest auto numeracja, która automatycznie stworzy sektory. W tym celu wybieramy typ i ilość sektorów i
klikamy „Numeruj”. Program automatycznie stworzy wiele sektorów za jednym razem. Aby usunąć dany sektor należy
zaznaczyć jego komórkę i kliknąć klawisz „Usuń”.
Aby dodać do danego sektora miejsca postojowe, należy zaznaczyć jego nazwę (komórkę) w lewej części okna, a
następnie wpisać ręcznie lub wybrać w auto numeracji, ilość miejsc i typ i kliknąć na „Numeruj”.
Klikając na „Numeruj każdy sektor”, do każdego z sektorów zostaną przydzielone miejsca o tej samej nazwie.
Po stworzeniu bazy sektorów i miejsc przechodzimy do stworzenia poziomów parkingu. W tym celu klikamy
na strzałkę obok klawisza „Konfiguracja”, a następnie wybieramy „Poziomy”.
W pojawiającym się oknie klikamy klawisz „Dodaj”, a następnie uzupełniamy nazwę poziomu, przerzucamy
sektory, które do niego przynależą, a także wybieramy zdjęcie lub obrazek poziomu, klikając na klawisz „…”, a
następnie wskazujemy plik, który chcemy wczytać. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na klawisz „Zapisz”. Aby
dodać kolejny poziom powtarzamy powyższe czynności od kliknięcia na klawisz „Dodaj”.
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W celu edycji poziomu, należy go wybrać w lewej części okna i dokonać zmian.

Aby rozmieścić poszczególne miejsca postojowe na wczytanym obrazku należy w dolnym pasku kliknąć na
ikonę planu.

W lewej części okna wybieramy, który poziom chcemy edytować i klikamy „Edytuj”. Następnie wybieramy sektor, oraz
miejsce, które będziemy przydzielać, po czym klikamy na obrazek, gdzie ma się to miejsce znajdować. Po kliknięciu
pojawi nam się kółko. Aby zwiększyć jego rozmiar należy przesunąć znacznik na pasku w górnej części okna.
Wybierając poszczególne miejsca z listy i klikając na obrazek możemy wskazać wszystkie miejsca postojowe w
każdym z sektorów i na każdym poziomie. Po kliknięciu na klawisz „Pokaż” na rozwijanej liście pojawią nam się tylko te
miejsca, które zostały już przydzielone. Wybranie „Pokaż” i zaznaczenie „Pokaż wszystkie” pozwoli obejrzeć wszystkie
przydzielone miejsca. Po zakończonej pracy klikamy 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 zaznaczmy „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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ZDALNA ZMIANA UPRAWNIEŃ LICENCJI
Jeżeli podczas eksploatacji programu PARKING1 chciałby się zmienić lub rozszerzyć funkcje programu np.
dokupić dodatkową „końcówkę kliencką” lub dodatkowy „silnik” zmian tych można dokonać zdalnie w
następujący sposób.
Firma GOSPOL wysyła na e-mail kupującego dane do aktualizacji w postaci ciągu znaków np.

Otrzymany ciąg znaków należy wkleić w okno aktualizacji – w następujący sposób:
W prawym dolnym rogu najechać myszką na znak
w którym klikamy na ikonę

i klikając lewym klawiszem myszki otworzymy okno,

otwierając kolejne okno:

Klikając lewym klawiszem myszki na Dane do licencji – otworzy się okno:
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Klikamy na „aktualizacja”

Po otwarciu okna aktualizacji

wklejamy tam wcześniej otrzymany ciąg znaków

i klikamy „ Zapisz „ - zmiany w licencji zostaną zapisane.
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