
AVES Parking  
Komplexní parkovací systém, dodávající přesné online informace 
o vozidlech, jejich pohybu na parkovišti, řidičích a platbách parkovného. 
Skládá se z kamerového systému rozpoznávajícího RZ vozidel, 
z databázového systému a závor s platebními automaty.

AVES PARKING a jeho hlavní výhody

      Zvýšená bezpečnost
● Zabraňuje vozidlu určité SPZ ve výjezdu s parkovacím lístkem jiné SPZ.
● Získáte nástroj pro dohledovou činnost na Vašem parkovišti.
● Videozáznamy Vám budou k dispozici pro kontrolu i několik dní zpětně.
● Díky kamerám budete mít obrazově potvrzen a zaevidován každý průjezd.

      Efektivnější odbavování  
● Rezidentům je umožněn vjezd bez nutnosti zastavovat, 
 rozpoznáním RZ jejich vozidla kamerou.
● Lze vytvořit více skupin rezidentů, kterým se přidělí určitá
  pravidla pro vjezd na parkoviště.
● Zabrání vjezdu na parkoviště vozidlům jedné firmy 
 nad jejich povolený rámec.
● Snižuje riziko zneužití přenosných ID karet, jejich ztráty 
 nebo zapomenutí.

tel.: +420 774 424 200
www.nitta.cz

Mějte pod kontrolou 
placení a bezpečnost 

všech vozidel 
na vašem parkovišti!

Kontrola nad Vaším parkovištěm
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  AVES Parking je kombinací 3 systémů

●  Kamerový systém
• Kamery pro snímání RZ jsou použity také jako dohledové pro nepřetržitý monitoring
  na vjezdu Vašeho parkoviště. 
• V systému je implementován video-server pro nahrávání a správu videa ex-post.
• Používáme barevné IP kamery s vysokým rozlišením (HD, fullHD).
• Za snížené viditelnosti a ve tmě je rozpoznávání RZ vozidel zajištěno pomocí externích
  IR přísvitů.

●  Parkovací systém
• Tato část systému zajišťuje transparentní výběr parkovného.
• Platbu parkovného můžete provést v různých formách (hotovostně, bezhotovostně,
  v tuzemské i cizí měně, nebo například formou žetonů). 
• Systém jsme schopni dodat a propojit se závorami, branami, semafory, vjezdovými 
 a výjezdovými terminály, interkomy, automatickými i obsluhovými pokladnami.

●  Informační systém
• Informační systém spojuje prvky parkovacího a kamerového systému pro bezchybnou 
 funkci systému jako jednolitého celku.
• Jedná se o pokročilou analýzu obrazu a práci s databázemi.
• Správa systému probíhá přes webové rozhraní, které využívá šifrovaného bezpečnostního
  spojení https://.
• Nastavíme Vám různé uživatelské účty pro nahlížení do systému. 

AVES Parking Vám poskládáme na míru tak, abyste získali jen ty vlastnosti 
systému, které potřebujete. Chceme Vaši práci zefektivnit a urychlit! Pokud již 
máte některý ze tří systémů, pak Vám jej můžeme rozšířit o další přidané hodnoty.

  Komplexní dodávka systému

Nemusíte se o nic starat, pouze nám sdělíte, co by Váš AVES Parking měl obsahovat                     
a ovládat, a zbytek zařídíme my. Jsme schopni Vám vytvořit i studii proveditelnosti. 
Zajistíme vše přes montáž, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy a zkušební 
provoz. Pokud budete mít zájem, pak Vám nabízíme také technickou podporu 
s pozáručním servisem a vzdálenou správu systému spolu s jeho údržbou.


