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 بیوگرافی شرکت: 

  74866:  شماره ثبت   اندیشه تراشه ویرا :  نام شرکت

 بیبی: مهندس علی ح مدیر عامل   14009651004:   شناسه ملی

  ها   دستگاهطراحی رحهای انفورماتیکی، ه های نرم افزاری ، سخت افزار،شبکه ، ط ژ، مشاوره ،نظارت فنی اجرای پروطراحی :   نوع فعالیت

نیزه  ارایانه و وب، مکیل، نهای موباالکترونیکی، خدمات مهندسی رایانه، نصب و راه اندازی،برنامه نویسی اپلیکیش و ملزوماتو قطعات 

 یون. بصورت اتوماس ستمهاکردن سی

به نام شرکت دلتا سیستم توس   1387شروع به فعالیت نمود در سال  1385از سال  دلتامهندسی تحت نام گروه :  وع به کارشر

در حال انجام  یرا فعالیت با نام شرکت اندیشه تراشه و 1399می و قانونی شروع نمود و در ادامه از سال رسفعالیت خود را بصورت 

 است. 

 168پالک  -10دستغیب -سه راه فلسطین :مشهدر تفد  آدرس   طبقه اول-401پالک-4فاز -پردیس رک شه تهران:دفتر  آدرس

 ParkingSoftDelta@:  مکانال تلگرا  09155177027-09120613870: همراه 02176490358-05138554285:   تلفن

  Tarashe.Netwww.    www.SoftParking.ir    .irwaresSoftwww.Parking    www.PersianCode.net   :سایتها

http://www.tarashe.net/
http://www.softparking.ir/
http://www.parkingsoftwares.ir/
http://www.persiancode.net/
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 يباني پشت

 09901154285-05138554285بصورت تلفنی تمام وقت تماس با شماره  •

 های ریموت از طریق اینترنت اده از نرم افزار تفبصورت آنالین با اس •

 بصورت حضوری در محل مشتری  •

 بصورت حضوری در محل شرکت •

 منعقد میگردد  با توافق طرفینارداد پشتیبانی های بعد قره و در سالسال اول رایگان بودپشتیبانی  •
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 های شرکت: ادف قراردرط

  -شهرداری مشهد  -شلمچهپارکینگ راهپیمایی اربعین مرز    -اهپیمایی اربعین مرز چزابه )خوزستان(گ رکینارپ  -آستان قدس رضوی

شهرداری    -شهرداری شیراز  -شهرداری درگز  -انستانکابل افغفرودگاه بین المللی  -منطقه ویژه اقتصادی سرخس  -شهرداری سرخس

  -نیروی انتظامی مهاباد   -زندان چناران-ان مرکزی مشهدندز-شترمی شونیروی انتظا-داری لطف آباد هرش  -ی طرقبه شهردار  -اصفهان

انتظامی خراسان نیشابور  -رضوی  نیروی  بستان-شهرداری شیراز-شهرداری  بلخوا  -شهرداری   -نکردستاگمرک    -رشهرداری گز و 

بار  سازمان حمل و-سپاه کالت  -جهاد نصر خراسان  -گمرک سرخس نی ومهندسی  ف  اهنشگدا  -ترمینال عمومی مشهد  -شهدم  نقل 

موسسه حفاظتی نظم یاران -شرکت حمل و نقل آبادان  -شرکت توسعه وعمران مشهد  -مسکن شمالشرق مشهد  -آزاد اسالمی مشهد

یت داکینگ هارپ  -پارکینگ صدف بندرعباس  -کینگ بیمارستان مادر و کودک شیرازارپ  -دزفولپارکینگ طبقاتی نشاط    -خرمشهر

م  -یرازشهرداری ش باری  پارکینگ   -کرمان  ستارهجتمع  پارکینگ  و جرثقیلهای مشهد  ناوگان  بستان    -نمایشگاه  پارکینگ شهرداری 

آلتون مشهد  -خوزستان انصار کرمان  -برج تجاری  بل   شهرداری  پارکینگ سنگین  -پارکینگ  و   -پارکینگ مهدیزاده طرق   -خوار گز 

 -پارکینگ توقیفی انتظامی آستارا  -ال مشهدترمینغربی  پارکینگ ضلع شرقی و    -ی ثامنومنگ عمرکی پا  -پارکینگ باسکول سرخس 

 -دمشه  مللینمایشگاه بین الپارکینگ    -پارکینگ بهارستان اصفهان  -پارکینگ سنگین میامی  -پارکینگ مصالح ساختمانی  خین عرب

مشهد هشتم  بازار  پاسارگاد  -پارکینگ  نگین  هتل  روزی  ش  پارکینگ   -مشهد  پارکینگ  طرق بانه  تهرانرومت نگ  پارکی   -ولیعصر   -ی 
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بعثت  -وکیل کرمانپارکینگ    -شیراز   شبپارکینگ شهر    -مشهد  پارکینگ مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران بازار بزرگ   پارکینگ 

اق  -طرقبه تجاری  امیپارکینگ مجتمع  بوستان والیت ساری  -مشهد  دامتی  امیر  -پارکینگ  تجاری  بازار   کینگ ارپ  -مشهد  پارکینگ 

پارکینگ عمومی خیریه    -پارکینگ بازار مرکزی مشهد  -کینگ بیمارستان شهید محمدی بندرعباسپار  -مشهد  عمومی تجاری آرمان

-پارکینگ حوزه بندرعباس-بروجن  انتظامی  نیروی-هدپارکینگ الله مش  -پارکینگ شب بازار نیشابور  -کبرج مسکونی فد  -مظاهری

-پارکینگ شارستان رضوی مشهد  -ر مشهد  ر مرمجواه  مجتمع طال و-توری آسمان مشهدموپارکینگ    -پارکینگ صدف بندرعباس

اردبیل-پارکینگ معین مشهد بار  امام صادق مشهد-پایانه  آباد -درمانگاه  لطف  انبارهای عمومی گمرک  -تشهربازی رش -پارکینگ 

ری  مجتمع تجا-مجتمع تجاری اکسین-دمنصف مشهپارکینگ  -پارکینگ سروری قوچان-پارکینگ توکل مشهد-امسربرلیان رمجتمع  

پارک -تله کابین رامسر-جمسنتر تهران-پارکینگ مجتمع ضامن-پارکینگ مجتمع پارس شیراز-پارکینگ خیام شیراز  -شهدسون ماک

سیسنگان تهران-جنگلی  شهرداری  بسیج  کل-سازمان  کرمان  اداره  مشهد-راهداری  امامرضا  تجاری  مشهد -برج  هما  منطقه  -هتل 

هفگر تهران-حوضت  دشگری  اوشان  ت -نخل  مشهد-سیراک  ریجابرج  مجلل  مشهد-هتل  گلشن  آرمیتاژ  تجاری  کسری    برج-برج 

 مجتمع-دنگی مشهسکونی مهر کوهستجاری مبرج  -بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر مشهد-متروی صادقیه تهران-دربند تهران

منیبی کرج-تجاری حیات پرویز خان  -پارکینگ   –  ویر غدیر نظارت تصشرکت    –اصفهان    193غذایی  مجموعه    –پارکینگ مرزی 

بندر عباس  ع  مجتم  –شاندیز    شهرداری  طبیعیپارک    –هما  هتل    –ج  نیکامال کر تجاری  مجتمع    –مصلی مشهد  یاقوت     –آفتاب 

 لیان مشهدهتل  –منزلی جیرفت پارکینگ  – عمران پرندشرکت  –مکران بندرعباس مجتمع  –ملی پخش فراورده های نفتی شرکت 
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هوشمند نرم افزار 

 تا دل ینگ رک پا
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 مقدمه:

شهرهای کنونی است.مدیریت صحیح و استفاده از حدداکثر فضدا و بداالبردن بهدره وری و مهم در مدیریت رکینگ یک ابزار  کنترل مدیریت پا

 شهری تاثیر گدذار باشدد چدرا کده تصدمیمات نادرسدت و مددیریتهای غیدر  بهره برداری پارکینگ میتواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی

اعث صدمه مستقیم بر محیط زیست، افزایش هزینه ها در ساخت و سداز مطلوب بر سیستم ترافیک شهری ب  رد عالوه بر تاثیر منفی و نادااستان

 و نهایتا زیانهای اقتصادی خواهد شد.

ه خودروهدا و بد خددمات آنها پارکیندگ جزیدی از ضمینه تولید روز افزون خودرو و خدمات بهبا توجه به گذشت زمان و سرعت پیشرفت در 

های حمل و نقل اخیرا به پارکینگ توجه بیشتری داشته اند و از آن بعنوان یک مکانیزم بلقدوه اشد از این رو سیاستگذاران بخشوسایل نقلیه میب

 برای رفع مشکالت ترافیک شهری نام میبرند.

پارکیندگ بصدورت مک به تصمیم گیدری یدک مددیریت ک منیت ور بهره برداری از فضای یک پارکینگ ، باال بردن ضریب ااز حداکثاستفاده  

 ین نوع سیاستگذاری بوده و میتوان از آن بعنوان اصلی ترین مشکل یک مدیر پارکینگ و یک پارکبان دانست.مستقیم کمک به ا
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 نرم افزار پارکينگ چيست؟

 
کلیده نیازهدای با حداکثر سرعت از سخت افزار مناسب گیری بهره   با  که  به نرم افزاری گفته میشود  گپارکیناتوماسیون  یا    پارکینگنرم افزار  

پارکینگ   سیستم دستی  را برطرف کند تا مدیریت پارکینگ بتواند عالوه بر رفع نیازهای روزمره خود و برطرف نمودن مشکالتیک پارکینگ  

همچنین با باال بردن سرعت عملیات سرویس دهی مناسب بده  ت پارکینگ خود اتخاذ نمایدریبهره وری بهتر و کنترل مدیت در جه  تصمیماتی

 .ن ممکن کاهش داداقل زماحجم ترافیک و اتالف وقت را به حدبا این روش بتوان رانندگان و خودرو ها را ارایه داده تا 
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 چيست؟  در پارکينگ  سنتيسيستم دستي 

 
تعداد دلخواه صادر میگردد که روی هر دسدته قدبا اطالعداتی شدامل : ندوع یا به    100-50دسته قبضهایی  ریت پارکینگ  روش مدیدر این  

 2سایر مشخصات ظاهری درج میگردد. این قبضها شدامل   خودرو ، پالک خودرو ، تاریخ و ساعت ورود ، تاریخ و ساعت خروج و بعضا رنگ یا

 و یکی ته قبا که دست پارکبان میباشد.در دست راننده است  اصلی که بایکی ق قسمت میباشد

اطالعاتی که در قبضهای اصلی و ته قبضها نوشته میشوند یکی هستند چرا که در صورت تغییر اطالعات یا صدور قبضهای جعلی پارکبان بایدد 

پارکینگها چه کسدی میتواندد  ورود و خروجا توجه به حجم است که بنجوال ایاند این اطالعات را در داشته باشد و آنرا چک کند، اما واقعا سبتو

 ته قبضها را چک کند؟؟؟

صفر اسدت.  ارکینگپ افزار نرمینگ بدون استفاده از در حالت تئوری شاید بتوان حرفهایی برای گفتن داشت اما در عمل کنترل واقعی یک پارک

ینگها داشتیم همه شان به این موضوع اعتراف میکنند که ما حتی وقت برای نوشتن ساعت خروج خودروها هم یی که با مدیران پارکدر گفتگوها

نرم از یک  دهاستفا چه توقعی خواهیم داشت که آن پارکینگ بتواند امنیت حداقلی بدوننداریم چه برسد به اینکه ته قبضها را چک کنیم! پس  

 داشته باشد. افزار پارکینگ
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 در پارکينگ: سنتي  سيستم دستيمشکالت 

 
 خودرو در پارکینگ مبلغ قابل پرداختکندی محاسبه مدت توقف و  •

 ده خودرو )امنیت(خارج کنن ه خودرو بایق آورنددقاسایی عدم شن •

 تهیه قبضهای جدید و در نتیجه صرف وقت و هزینه •

 مشکل محاسبه دقیق و وقت گیر کارکرد پارکبانها در روز یا ساعتهای خاصی از روز •
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 ود جوعدم اطمینان به پارکبانهای س •  

 جعل قبوض پارکینگ توسط افراد سودجو •

 عدم  از راه دور •

 و اطالع از وضعیت تمدید آنها مشترکانندگان ر رل سختکنت •

 عدم اطالع از موجودی دقیق پارکینگ •

 و در نتیجه شلوغی درب ورود ظرفیت باقیماندهعدم اطالع خودروهای در حال ورود به پارکینگ و پارکبانها از  •

 پارکینگ )پارکبانها(تهای شلوغ پارکینگ جهت مدیریت پرسنل وضعیت ساعارکینگ از مدیریت پق ع دقیعدم اطال •

یجده نتج و درمینی بدوس و ...(در هنگدام خدرو  –موتور    –پارکینگ )سواری    تعرفههای متفاوت و نیز تغییر    تعرفهمشکل در محاسبه   •

 یی درب خروجشلوغ

 و مراجعه کنندگان در اعالم مبلغگان رانندفیت با عدم شفا •

 از سوی پارکبان (بلغ اشتباه در دستگاه پوز بانکیدرج م)سهویاشتباه پرداخت وجهه و امکان پرداخت کندی در  •

 شدود خواهد از حداکثر ظرفیت خ نگپارکی که باعث عدم بهره برداری ورود و خروجشلوغی درب  •

• ... 

گفتده  مشکالتی که گفته شد فقط بخشی از مشکالت یک پارکینگ است که مدیریت پارکینگ همه روزه با آن دست به گریبان است.از آنچده

 مشخص خواهد شد. نرم افزار پارکینگ( یا حتی یک پارکینگ اتوماسیونپارکینگ ) سیستم مکانیزهشد به وضوح استفاده از یک 

توضدیح خدواهیم داد و  کینگ( خدوب رامه پاررنا)ب  زار پارکینگاف  مرنو مشخصات و ویژگیهای یک  ینگ   پارک  سیستم مکانیزهدر ادامه ما یک  

 خواهیم گفت که یک اتوماسیون پارکینگ چگونه نیازهای یک مدیریت پارکینگ را رفع خواهد کرد.
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 اتوماسيون پارکينگ یا سيستم مکانيزه پارکينگ :

 
سیسدتم و نرم افزار جهت حذف کامل سیستم کاغذی )قبضهای کاغذی یا  ت افزارخساین واژه را میتوان بدین گونه تعریف کرد که ترکیبی از 

 شد.ضریب بهره وری در کنترل و مدیریت پارکینگ میبا( و باال بردن امنیت و دستی
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 ؟یک نرم افزار پارکينگ چه امکاناتي باید داشته باشد
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برای داشتن ا  کرد امخوب نمیتوان تعیین    نرم افزار پارکینگو بروز هیچ انتهایی را برای یک  امکانات جدید    هر چند با پیشرفت تکنولوژی و  

 پارکینگ خوب باید حداقل امکانات ذیل را برشمرد: یک سیستم مدیریت  

 و ساعتی اند()دیمروز به روز تعرفهتعریف  .1

 مغناطیسی کارتخوانکار توسط ودخ ثبت ورود خروج .2

  ستی و یا خودکاربصورت د باصدور ق .3

  ش مبلغ محاسبه شده در نرم افزار و نیز سیگمنت خروجی برای مشتریاینم .4

  خودروها بین روزها و ساعتهای مختلفصندوق و  ارشزگامکان تهیه  .5

  هان کارتثبت و نامعتبر کرد–یف امکان تعر .6

  شده و همه قبوض خارج-تفکیک قبوض صادر شده .7

 تعریف نامحدود کاربران و تعیین دامنه دسترسی .8
 یران تعریف شده در ساعت معین هرروزبرای مد گزارشپیامک امکان ارسال  .9

 کاربران نه دسترسیتعریف دام .10
 ه آنان جهت مراجعهب خودکارامکان نوبت دهی به رانندگان و ارسال پیامک  .11
 ها برای خودروهای متفاوت تعرفهیر امکان تغی .12

 اعتباریو  ههانما به صورت ریف مشترکینعتامکان  .13

 و ثبت عودت وجه مشترکین اعتباریپرداخت  یشباقی پمحاسبه ال .14

 ین اعتباریمشترکامکان نمایش اعتبار باقیمانده برای  .15
 امکان اتصال به راهبند .16
 وربین و نمایش آن در هنگام خروجودی توسط دثبت عکس ور .17
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 نمودار تعدادی و ریالی و ...(-کرد کاربران و پارکینگکار-موجودی-یخروج-)ورودی گزارشاتتهیه  .18  
 ثبت پالکهای فراری و شناسایی آنها .19

 راریخودروی ف غیر فعال کردن کارت .20

 و نیز خودروی در حال حرکت شده عکس گرفتهاز  تشخیص پالکامکان  .21
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 تعریف تعرفه:  

زه ای را رایگان تعریف نمود و نید میتوانید باهایی بصورت دلخواه برای هر نوع خودرو تعریف کانید تعرفه ن امکان شما میتوایده از  با استفا
نمود و یا اینکه جهت تخفیف چند دقیقده ورود بده افی تعریف خودرو را بصورت ساعت اول و یا ورودی و ساعتهای اضیا نحوه محاسبه هر 

 م افزار گنجانده شده است.دیگری نیز در نرحالتهای متنوع  ت لحاظ نکرد.بار محاسساعت اضافی را د

 وج خودروها:خر –نحوه ثبت ورود 

 : به چند روش قابل انجام استاین امکان 

 روش دستی :

بددیهی اسدت کده تا ورود یا خدروج ثبدت گدردد.    دهایپ کررا بر روی صفحه اصلی نرم افزار ت  کارتمیتوان هنگام ورود یا خروج شماره  
ودروهدای نرم افزار ابتدا از قبوض صادره )خ ثبت کارتزار است چرا که در هنگام تشخیص ورودی یا خروجی بودن کارت بر عهده نرم اف

را   کدارتن آن )عدم وجود در قبوض صادره( نرم افدزار  ر صورت یدا نشدخواهد گشت و د  کارتآن شماره  موجود در پارکینگ( بدنبال  
ایپ اشتباه شماره کارت توسط پارکبدان بداال رفتده و نیدز نظر خواهد گرفت.بدیهی است در این روش امکان ت  ا صادر شده دربعنوان قب

 و خروجها بوجود خواهد آمد. ودثبت ورکندی در 

 : با کارت  روش مکانیزه

یهی بدافزار بفرستد.    شماره کارت را برای نرم  کارتخواننگهدارید تا بالفاصله    دستگاه کارتخوانرا بر روی    کارتدر این روش کافیست تا  
 ر نرم افزار به صفر میرسد.بر باال رفتن سرعت ثبت ورود و خروج درصد اشتباهات پارکبان د است که در این روش عالوه
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 صدور قبا: با مکانیزه روش  

پالک خدودرو قدبا صدادر   و یا خودکار نرم افزار با مشاهده  (ام اتوماتیک بدون کاربرم تمسیستیا راننده )  در این حالت به انتخاب کاربر
 که در این قبا پالک ساعت  را فشار دهیدرد نظر  کلید مومورد نظر    هبا تعرف  باز برای چاپ قبا تنظیم کلیدی خاص نید  میتوانی  میکند

، توسط   ا به کاربرهنگامیکه خودرو از پارکینگ خارج میشود با ارایه قب  شده است.  ارکد و سریال قبا گنجاندهو تاریخ ورود و نیز یک ب
پالک سیستم قبا مورد نظر را پیدا کدرده و  با مشاهده نیز و میشوده تگاه بارکد خوان بارکد خوانده شده و مبلغ محاسبه و نمایش داددس

 . م میشودخروج انجا

 :ابنحوه خروج و تسویه حس

ردد، با توجده راننده ارسال میگجهت مشاهده  بلغ  ، این مبلغ به دستگاه پوز و تابلوی نمایشگر م  نرم افزارلغ در  پس از محاسبه و نمایش مب
درخواست باز شددن راهبندد را ر  بکارتنظیمات نرم افزار پس از تسویه توسط پوز نرم افزار بصورت خودکار راهبند را باز میکند و یا از  به  

 رسال میکند.ا

 ا:رتهکا و تعریف تعرفه ، تغییر اعتبار کارتثبت 

که شناسایی کارت بر ا  رزار شماره ای به آن اختصاص دهد چرا ثبت میکنیم تا نرم اف  RFIDکارتهای مغناطیسی  در این بخش از نرم افزار  
 میگیرند، ایدن کارتهدا ممکدن  ند و در چرخه استفاده قرارت میگرد.کارتها یکبار برای همیشه ثبهگز آن بسیار مشکل خواهد بوداساس کد  

کدار دارای ینکه هدر رایگان باشد و یا ا ستاباشد و یا ممکن  مشترکفرقه استفاده گردد ممکن است دست یک است از آنها برای افراد مت
 انتخاب نمود. کاربران بر اساس دلخواه خاصی باشد که نحوه عملکرد آنرا میتو تعرفهنوع 

غیر فعال خارج نمود ایدن غیر فعال نمود و یا از حالت ا رل استفاده دارند، میتوان کارتها کارتها پس از ثبت شدن همگی وضعیتی فعال و قاب
رکیندگ یی که بدون اجازه شما از پااهد شد. بعنوان مثال خودرونگ ایجاد میشود استفاده خور پارکیر وضعیت بر اساس ضرورتی که دتغیی
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به شدما در صورت استفاده مجدد سیستم ا تگم شده است را غیر فعال میکنید  خارج شده است کارتش  را غیر فعال میکنید و یا کارتی که  
 نید.یق امنیت خود را چند برابر کهشدار دهدو از این طر

 :الغ قابل پرداخترند کردن مب

   ند  رانندگان شدبا مشکل جدی در تسویه حساب با  داران    برخی پارکینگ  رکینگیبر نرخ خدمات پا  یات بر ارزش افزودها اضافه شدن مالب

مات اتخاذ شده از قبل محاسبه نمود و به راننده نشان ساس تصمیرا بر ا  هده به راننده و قباالغ میتوان مبلغ مشاکردن مب ندرتعیین بازه که با 

 دهید.  ا افزایشاد تا حجم تنشها را کاسته و سرعت در عملیات رد

 :کارتهای رایگان 

تا از کارتهایی را بصورت رایگان تعریف کنید  این بخش میتوانید برخی  افراد مبلغ    در  در  این  این بخش راهنگام تردد   محاسبه نگردد. 
 و یا دسته ای تعریف کنید.  میگویند. میتوانید کارتها را نفر به نفر VIPان یا کارتهای مانمه

 تعریف مشترکین:

ره شدما  شناسایی میشود. این  1کد  گی داریم بنام متفرقه که با  یشم)برنامه پارکینگ( ما یک مشترک ه  نرم افزار پارکینگاز    در این بخش
 رای خودروهای عموم استفاده میشود.ب

اک آنها را انتخاب کنید. در اینجا نوع اشتراک هدا بده دو نید و بر اساس نوع دلخواه اشترنا محدود مشترک ایجاد کشما میتوانید به تعداد 
 دسته تقسیم میشوند :

 اشتراک ماهانه:

حقیقت او یک جایگاه پارک همیشگی بدرای خدود خریدداری  ، دریکندنه حق عضویت را پرداخت مالت هر مشترک بصورت ماهاین حا  رد
 شته باشد.است که چنانچه حضور داشته باشد یا نه باید رزرو نگهدانموده 
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 اشتراک اعتباری:  

کرده تدا  از شارژ مشترک کم ورود و خروج بار در هر م افزار پارکینگرندر این حالت مبلغی بعنوان شارژ از مشترک دریافت میگردد که 
 رسد.به صفر ب

درخواست میکند تدا  پالک خودرو 6و تا  اره کارت اشتراکبعنوان شمپارکینگ از شما یک شماره کارت در ثبت رانندگان مشترک برنامه 
 ندرم افدزار پارکیندگرکین به پایان برسد  که شارژ یا اعتبار مشتب کارت مشخص گردد.در هنگامی  وج صاحصورت هر بار ورود و خرر  د

اسدتفاده   ا خدروجورود یدو نمیتوان از آن کارت بعنوان  میکند و کارت از درجه اعتبار ساقط میشود    ام مناسب را صادربصورت خودکار پی
دیریت پارکینگ بدرای مشدترک بصدرفه سیاستگذاری های محالت با توجه به  استفاده کند که در این    ست از کارتهای متفرقهکرد و میبای

 هد بود.نخوا

 :کنترل تردد خودکار برای مشترکین

رت صدودر تم با مشاهده پدالک مشدترک در هنگام ورود و خروج سیسکه  ت  فپالک فعال در نظر گر  6میتوان حداکثر  برای هر مشترک  
اطالع راننده از نحوه پالک درو را در قبا مورد نظر ذخیره میکند. جهت وعکس خز میکند و بصورت هوشمند راهبند را بامعتبر بودن آن  

ابلو نمدایش تدبدر روی ک آندرا که به محا مشداهده پدالد یو روان تحت شبکه استفاده نمایخوانی و مدت اعتبار باقیمانده میتوانید از تابل
 ه حضور کاربر ندارد.رل تردد هوشمند مبتنی بر پالک خوان نیاز بستفاده از سیستم کنتمیدهد، ا

 :(طرف قراردادها) تخفیفات

ود را یندگ مشدتریان خدلغ پارکی از مبصدادها و یا اشخاصی که با پارکینگ قرارداد دارند و قرار است دردر این قسمت لیست ارگانها، نه
تدردد مشدتریان و نیدز مبلدغ  رشوانیدد گدزازمدانی مشدخص بتید درصد تخفیف را اعمال و نیز در بازه پرداخت نمایند ثبت کنید تا بتوان

 ف قرارداد خود ارسال نمایید.بستانکاری از آنها را در گزارشی تهیه و به به طر
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 تعریف کاربران:  

تعریف کند و هر کاربر بدا اسدتفاده از ارکینگ  تعداد نا محدودی کاربر را بعنوان کاربران سیستم پند  گ میتواپارکین  یتدر این بخش مدیر
 اده میکنند.ین محدودیتهایی که در نظر گرفته شده است استفبا تعی نرم افزار پارکینگربری خود از رمز عبور و نام کا

ن مطلع باشند خصوصا رمز عبور مدیریت . در ادامه بحدث بده ت که کاربران به هیچ عنوان نباید از رمز عبور سایر کاربرااسر  ه ذکبالزم  
 فراوان این موضوع پی خواهید برد.اهمیت 

 ارسال پیامک گزارش:

آگاه میکند که در ز از هر نوع دسترسی اینترنتی یا حضور در پارکینگ مدیر را نیا را بیکینگ یک مدیر پار نرم افزار پارکینگاین بخش از 
رکینگ اند و چندتا رفته ند؟ چقدر تا اآلن کارکرد داشته است و یا چند خودرو داخل پاپارکینگ چه خبر است! از صبح چند خودرو آمده  

اینترندت و هوشدمند یشدرفت  ه بود که بدا پمورد توجه قرار گرفت  بسیار  1394تا    1389سال  از نسخه  ارسال پیامک گزارش    موجود است.
ین قابلیت در نسخه عمومی نرم افزار حذف ته است که بزودی اتوجهی از این سفارشات کاهش یافحجم قابل ی های تلفن همراه شدن گوش

 خواهد شد.

کیندگ یرهایی که میخواهدد پیدام گدزارش کدارکرد پارام مده و نت پارکینگ شدفقط کافیست تا وارد این بخش از نرم افزار کنترل مدیری
 ارسال شود را وارد کنید.

 :و تطابق آنها در خروج ثبت عکس ورودی خودرو

س را تور ثبدت عکدرت خودکار دسبصو نرم افزار پارکینگود خودرو چه بصورت دستی چه بصورت مکانیزه ثبت ورود انجام شد هنگام ور
ه ر حافظه سیستم نگه میدارد. این عکس در هنگام خروج بهنگام ثبت خروج مجدددا بدر رو صدفحبرای دوربین ارسال میکند و عکس را د

 است. نمایش داده میشود . این امر جهت باال بردن امنیت پارکینگ بسیار ضروری



 

 

 2
4

ه مدراتشدخیص داده و بهپس از ثبت عکدس ورودی پدالک را  نرم افزار پارکینگاستفاده میکنید  تشخیص پالکاگر از ماژول نرم افزاری   
خص ی ندارد چرا که مهم کارت است ، ضرورت پالک وقتی مشدسایر اطالعات ورودی در سیستم ثبت میکند. ثبت پالک ضرورت چندان

خود را گم کرده است پیدا کنید. و یا هنگام ثبت فدرار خدودرو بخواهید ساعت ورود راننده ای را که کارت  کارت نباشد و شما  میشود که  
 نید.بخواهید پالک آنرا ثبت ک

 و فراری : پالکهای ممنوع      

پالکهایی  .وارد کنیدحه اصلی داده شود  آالرم در صف  ی ممنوع را که برای آنها در هنگام مشاهده میخواهیددر این قسمت میتوانید پالکها

این قسمت وارد   ک تشخیصی ظاهر  در کنار پالشوند به هنگام مشاهده در صفحه اصلی بصورت خودکار پیامی مبنی بر ممنوعه  که در 

 . مجاز فوق اطالعات بیشتری از این پالک دریافت کنیدمیتوانید با کلیک بر روی آالرم پالک غیر میشوند، 

میتوانید با یک کلیک بر روی گزارش    (.. ار کند یا درگیری و .فرمشکلی با خودروی مورد نظر ایجاد شود )   نگام خروج یا ورودچنانچه در ه

 آنرا به قسمت پالکهای ممنوع وارد نمایید. ی فرار بر روی صفحه اصل 

 :سوس نا مح کنترل تردد

نامحسوس بد قابلیت را دارد که بصورت  این  افزار  اقدون دریافت کانرم  یا چاپ قبا  بهمراه ساعت و رت  به ثبت پالکهای عبوری  ام 

ران جهت بازرسی و بازبینی در گزارشات این پالکها بصورت کلی در دسترس مدی  اریخ عبور آنها در دربهای ورودی و خروجی میکند،ت

 قرار میگیرد.  و سایر دالیل دیگر ف بدون کارت ر میگیرند و نیز در دسترس کاربران جهت برخورد و شناسایی با خودروهای متخل قرا

 گزارشات قابل حمل:
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د  رم افزار داشته باشند، برای مثال میتوانینو کاربران میتوانند انواع خروجیهای قابل حمل و انتقال از گزارشات گنجانده شده در  مدیران    

دادهای آماری آن استفاده  رینت کنید ویا از  ی حمل و یا پذخیره کنید و آنرا بایگان   excel یا    wordیا     pdfیک گزارش را با فرمت  

 نمایید. 

در یتی نموداری و گزارشات امنیتی که  ات مدیررش کارکرد ریالی پارکینگ، گزارشدسته تقسیم میشوند : گزا   3ی این گزارشات به بطور کل

 روش گزارشگیری در این خصوص موجود میباشد.  20این زمینه بیش از 

 :کاربرانتحویل شیفتهای 

ی چاپ و به مدیر ارایه میدهند، این گزارشات شامل عملکرد ریال خود را  کاربران فقط با فشار یک کلید نحوه عملکردیان هر شیفت از  پادر  

 . تهای ورود و خروج به نرم افزار میباشدو تاریخ و ساع

اند در هر زمان تواند و نیز مدیر میقی میمهده باپس از تحویل شیفت این گزارش برای مراجعات بعدی در کنترل پنل کاربر جهت مشا

 . ی نیز مشاهده نمایدشات بصورت ریز کارکرد و کلمدیر میتواند کلیه این آمارها را از بخش گزاراین روش ز  جآنها را مشاهده نماید.ب

 امنیتی : هایماژول

نرم افزار افتاده  قاتی درمیگوید که چه اتفات پارکینگ ریشما در پارکینگ است و به مدی چشم مخفیاین امکان جدید از نرم افزار در اصل 
چده سداعتهایی بده سیسدتم   کاربرانحذف شده است؟ چه قبضهایی دستکاری شده امد، چه کسی اینکار را انجام داده،    است چه قبضهایی

ندگ شدده اندد و چده د پارکیارچده خودروهدایی و  زدیدده اسدت!د  متصل شده اند و چه کسی رمز عبور مدیریتی شما را از روی دسدتتان
 مو را از ماست میکشد... رده اند! خالصه اینکهرت تردد کخودروهای بدون کا

 : پرداخت الکترونیک
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وان  زدن کارت یا بارکد کارت مبلغ محاسبه شده بالفاصله به دستگاه کارتخ  روش هنگام ورود یا خروج جهت تسریع در عملیات بادر این    
پوز بانکی نرم افزار راهبند فق از و به محا دریافت تراکنش مو و سیستم منتظر دریافت مبلغ میماندشود می صل به سیستم منتقلبانکی مت

ام میگیرد، در این روش شماره کارت و تراکنشها از مبدا  رعت انجبا حداکثر سو تردد خودرو  ورت عملیات پرداخت  ، بدین صرا باز میکند
 ردد. درج میگ نیز در نرم افزار ر روی قبا و بو مقصد 
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 م افزار:رشات نرگزا   
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 مرور میکنیم:چند نمونه از گزارشات و کارآیی های آنها را  نگنرم افزار پارکیجه به گستردگی انواع گزارشات با تو  

 که عملکرد ریالی داشته اند لیسدت شدده ونی  برانام همه کار  : در این گزارش یک بازه مشخ تعیین شده وخالصه عملکرد ریالی کاربران
 مبلغ کارکرد کلی آنها را در آن بازه مشخص میکند.

ارکینگ در آن روز چه تعدداد این گزارش بر اساس بازه تاریخی در هر تاریخ مشخص میکند که پ  : درخالصه عملکرد تعدادی پارکینگ
 ورودی خروجی و کارکرد ریالی داشته است.

کلیده اطالعدات قبدوض این امکان را به شما میدهد که با فقط یک کلیک    نرم افزار پارکینگ: در این گزارش  گکینپارزارش موجودی  گ
 چدک کدردن دورههای داخل پارکینگ را  بر روی کاغذ داشته باشید. از این گزارش برای   صادر شده اعم از تاریخ و ساعت و نوع خودرو

 دتی به سیستم دسترسی نداشته باشیم استفاده میشود.رکینگ و یا هنگامی که قرار است برای مپا ای

تاریخ و ساعت آنرا نیز مشخص میکنیم تا بدانیم هر کداربر   اربرکزارش عالوه بر مشخص نمودن نام  : در این گ  گزارش کارکرد کاربران
در این در هنگام تغییر شیفتها از این گزارش بیشتر استفاده میشود.چه صورت و چه مبلغ کارکرد داشته است. به  وز  تهای خاص یکردر ساع

 اخت و نیز عودتهای کاربران وجود دارد.ریز عملکرد کاربران از مشترکین و نیز دریافتیها بصورت پیشپردقسمت نیز خالصه و 

سدوس و قبدوض ول تدردد نامحجد 2ز یکپارچه اتلف بصورت همزمان گزارش م مخآیتین بر اساس چند میتوانید :ش ترکیبی کامل گزار
 و یدا ترکیبدی از پدالک  (ذیرنددایان میپپ  10مثال پالکهایی که با ایران  ای خاص )شما میتوانید پالکه  گزارشدر این  صادره دریافت کنید.  

د و خدروج، رونی ومشترک یا متفرقه ، بازه زمدایتوان نوع م .شندبا "ت" ن حرفتمام میشوند و رقم وسط آ  10هایی که با  خاص مثال پالک
 ، دربهای ورود و خروج را در گزارش انتخاب کنید.نام کاربران

این نوع گزارشات سیستم مدیریت پارکینگ شامل تعداد زیادی از انواع گزارشات میباشد کده یدک مددیر   ت مدیریتی نموداری:گزارشا
تعداد و ریدالی  خروج بر اساس–ل گزارشات نموداری ورود موثر از آنها استفاده میکند برای مثا  یریم گصحیح و تصمی  جهت بهره برداری

روز کدام دربهای پارکینگ شلوغتر است و بده نیدرو و مددیریت بیشدتری احتیداج دارد و یدا گدزارش  مشخص میکند در چه ساعتهایی از
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یی از ماه نسبت به سدایر شدلوغتر ص میکند چه ماههایی از سال و چه روزهامشخکه  روز یا ماه    نموداری کارکرد ریالی یا تعداد به تفکیک  
 نیاز به نیروی بیشتری دارند.است و 

ما را کنترل میشود که بصورت نا محسوس سیستم ش ماژول امنیتیهمانطور که از اسمش پیداست این گزارش مربوط به   :گزارشات امنیتی
بخدش اسدت : یکدی تغییدرات   6شات شدامل  زارشات را برای شما نشان دهد. این گزارتا در هنگام صالحدید مدیریت پارکینگ گند  میک

شخص میکند چه کاربری چه قبضی را دستکاری یا حذف کرده است، دومی ساعت های ورود و خروج کاربران است  و سومی قبوض که م
شود و یا عمدا ، کلمه عبدور را اشدتباه وارد اشتباها با نام کاربری شخص دیگری وارد  که اگر کسی بخواهد    کاربراندسترسی های نا معتبر  

کداربر توجه داشته باشید که گزارشات امنیتی به هیچ وجه قابل تغییر یا حذف حتی توسط مدیر نخواهند بود چرا که ممکن اسدت    یکند.م
 حذف نماید. به سیستم ورود پیدا کند و آنرای مدیر ربرکا سط نامجاز توغیر م

همه پالکهای تدردد شدده و تطدابق پالکهدای وارد شدده و ، قبا  صدور  پالک میباشد، پالکهای وارد شده بدونایر گزارشات مبتنی بر س
 خارج شده.
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 بيوگرافي سخت افزار پارکينگ:

 یا بدون لمس: RFIDکارت مغناطیسی 

 

 میلیمتر 2قطر  میلیمتر  55*85سایز: ری مشخصات ظاه

 نقره ای –طالیی  – : سفیدرنگ 

 PVCقابل چاپ  جنس: پالستیک فشرده )مشابه کارت عابر بانک(

 مشخصات فنی:
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 سانتیمتر. 8از فاصله حداکثر   RFIDارای تراشه مغناطیسی آفالین، قابل تشخیص برای ریدرهای د  

ساندن میباشد؛ این نوع کارت تقریبا خراب نشدنی! ی در کارت بوده و غیر قابل رویت و آسیب رمخفکارت کامال    تراشه مغناطیسی موجود در

 هستند. 

میباشد و هر شماره سریال منحصر بفرد میباشد. از آنجا که کارت بصدورت   Hexی بصورت کد  رقم  11الی    10  هر کارت دارای شماره سریال

RO (read only)  ارت  میسر نیست، لذا افراد سود جو نمیتوانندد اره سریالهای جعلی مشابه( بر روی تراشه کشم نوشتن)تولید میباشد قابلیت

 سوء استفاده نمایند. ای مشابه از آنبا داشتن این کارت و درج شماره سریاله

میتوانیدد بدا قدرار دادن ما عنوان مثال شدریدرهای این نوع کارت نیاز به لمس یا قراردادن مستقیم کارت روی جلوی چشمی دستگاه ندارند ، ب

 سانت از دستگاه ، از پشت شیشه کارت را به دستگاه معرفی کنید. 8رعایت همان فاصله  دستگاه پشت شیشه و
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 )تولید شرکت(: Reader RFIDکارتخوان یا   

 

 سانتیمتر 5×8×14سایز: 

 رنگ سفید . جنس پالستیک فشرده

 مپورت سیستولتی و یا  5آداپتور دار منبع تغذیه : 

 Lanو   USB2 نتقال داده:کابل ا
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بورد الکتریکدی حداوی آی سدی  EM18ولت، ماژول بوبین  5، بوغ  (روی برد)فنی: شامل المپ چشمک زن زمان خواندن اطالعاتمشخصات   

 ی کد نویسی شده جهت ارتباط و انتقال دادهای دریافتی از بوبین و کامپیوتر.ها

در جلوی بوبین یا همان ماژول سخت افزاری کارتخوان قدرار میگیدرد   کارت مغناطیسیکه وقتی    تروش کار این کارتخوانها به این صورت اس

که این کد همان عدد هگدز و شدماره  (و گفته میشودش پسیبه این رو)را فعال کرده و کد را دریافت میکندسیم پیچ داخل کارت   RFIDامواج 

الکتریکی منتقل شده و در صورت کامل بودن اطالعات آندرا از طریدق کابدل د اژول به برمیباشد. کد دریافت شده توسط م سریال ثابت کارت

 یوتر منتقل و از آنجا نرم افزار کد دریافتی را پردازش میکند.داده به کامپ

ه ادمدورد اسدتف د بیشتر این منبع تغذیه هنگدامیمنبع تغذیه متصل به کارتخوان جهت تامین برق مورد نیاز در صورت ضرورت استفاده میگرد

برای عملکرد صحیح دستگاه تامین کند چرا که کابل انتقال داده ولت را    5.2تا    4.9بین  قرار میگیرد که مادر بورد سیستم کامپیوتر نتواند ولتاژ  

 ستفاده قرار میگیرد.هم جهت تامین ولتاژ و هم جهت انتقال داده کارت خوانده شده مورد ا (USB2.0) انکارتخو

باشید افت ولتاژ شددید بدر روی ان استفاده میکنیم ممکن است اگر مادر بورد مناسبی استفاده نکرده ت افزار همزمین سخهنگامی که ما از چند

ونده مواقدع حساس ترین وسیله از قطعات سخت افزاری شما است درست کار نکندد در اینگمادر بورد ایجاد شده و دستگاه کارتخوان شما که  

 میباشد.ی این موضوع ی برامنبع تغذیه آداپتور راهکار خوب
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 :و خروجی  تشخیص پالک و ثبت عکس ورودیدوربین   

 

امکاناتی جهت تسهیل تشخیص پالک برای بهبود کیفیت ایی که برای عکسبرداری و تشخیص پالک خودرو مورد استفاده قرار میگیرند دوربینه

یز اهمیدت حدا م باشد میباشد. قابلیت دیگری که در این دوربینها بسدیاریا دید در شب در حالتی که نور ک  irحالت دارند که عموما از تصویر 

یدا لندز  Varifocalمیگردید.قابلیت دیگر از این دوربینها  در شب دوربینکم شدن دید   منبع نور است که باعثیا حذف    WDRاست قابلیت  
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ود عث میشنیز باسرعت باالی شاتر  ه دورتر نیز میسر باشد.حالت زوم قرار داد تا تشخیص پالک از فاصلان دوربین را در  متغیر است که میتو  

 گی جلوگیری شود.تا تصاویر متحرک از مات شد

هدا را  اسدتاندارد داده نرم افزار از ایننیاز دارد که  RTSPکلی بنام تروویر از دوربین به پگرفتن تص  ک ونرم افزار پارکینگ جهت تشخیص پال

میباشدند  H265و +H265دوربدین گوریتم وشمند دوربین نیز از موارد مهم در پالک خوانی است بهترین الالگوریتم ه  .کنددریافت و تفسیر می

 سیستم کدامپیوتر مدورد نیدازری دریافت کرده و نیز ینه بودن این الگوریتم باعث میشود تصاویر فشرده تکه آخرین تکنولوژی دوربینهاست، به

 د داشت.یبکتر و سرعت باالتر در خواندن پالک خواهس

مجموعه مشخصات ذکر شدده دوربدین میتواندد یدک  یبرد.عمر دوربین شما را باالتر م ip66, ip67 , ip68استندارد ضد آب و گرد و خاک 

 پالک را تشکیل دهد. دوربین تشخیص
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 : )تولید شرکت(گمنت نمایش مبلغ قابل پرداختتابلو س  

 

 5/4×15×25سدایز ضد آب (رقمی5)ان متفاوت است در حالت استاندارددهد سایزشمی نشان  مبلغتابلو نمایشگر  به تعداد رقمهایی که  با توجه  

 سانتیمتر است. 5×7سایز هر سگمنت عدد  .میباشدیمتر سانت

 میباشد. فلکسیدودی از جنس  رنگ قاب مشکی و صفحه

میباشد لدذا مدثال بدرای  سگمنتدن ن شوشو یک بورد الکتریکی برای ر سگمنتعدد سون برای نمایش هر رقم دارای یک   سگمنتتابلوهای   

 شد.ابورد و یک بورد برای اتصال و انتقال داده ها به کنترل مدار میب 5 منتسگسون  5رقم نشان میدهند  5که  سگمنتیک تابلو 
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ولدت  12ذیه  ک منبع تغو یبورد انتقال میدهد میباشد  مین  را از    داده ها  USB2.0یا    Lanها دارای یک کابل دیتا که توسط پورت  سگمنتتابلو    

اسدت کده   نرم افزار پارکیندگها یک طرفه است چرا که این  سگمنتداده در    ها را مهیا میکند.انتقالسگمنتکه برق مورد نیاز برای روشن شدن  

 ارند.ت را دعااطالیدهد و آنها فقط وظیفه نمایش دادن ها انتقال مسگمنتاطالعات را به تابلو 

ینگ است چرا که همزمان با زدن کارت خروجدی توسدط ندرم مبلغ قابل پرداخت در جلوی درب خروجی پارک  سگمنتمورد استفاده تابلوهای  

تدا  یشدوها نیز نمدایش داده منتسگمتابلو  و مدیریت پارکینگ مبلغ مورد نظر عالوه بر نمایش بر روی صفحه کامپیوتر بر روی این  افزار کنترل

 ه نیز از مبلغ قابل پرداخت مطلع گردد.انندر

کدهای مربوطه به نرم افزار  ها سیگنال وسگمنتگردیده است که در صورت قطع یا خاموش بودن   ها تراشه ای طراحیسگمنتدر نسل جدید این  

 دد یا مبلغ اتخاذ گردد.نمایش یا عدم نمایش عارسال میگردد تا تصمیمات الزم برای 
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 )تولید شرکت( ظرفیت باقیمانده پارکینگ:یش نت نماگمستابلو   

 

ها نشان میدهدد سایزشدان متفداوت سگمنتبسته به تعداد رقمهایی که  ختداهای مبلغ قابل پرسگمنتمایش  ها نیز مانند نسگمنتاین نوع از تابلو  

 سانتیمتر میباشد. 12×9سایز هر سگمنت عدد  .داشمیب سانتیمتر 5/4×30×23سایز رقمی 3 ندارداست در حالت استا

 ستیک فشرده و چوب میباشد.رنگ قاب مشکی و صفحه دودی از جنس پال

 مشخصات فنی :
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تفاده میشوند چرا کده از فاصدله هایی بزرگتر از مبلغ قابل پرداخت اسسگمنتاز سون  الهای نمایش ظرفیت باقیمانده پارکینگ معموسگمنتتابلو     

 باید قابل رویت باشند. (متر 25تا  20)دور

 ل پرداخدتابدهای نمایش  مبلدغ قسگمنتتابلو  نمایش ظرفیت باقیمانده پارکینگ نیز مانند   ها  سگمنتال داده و عملکرد تابلو  رونی انتقم دمکانیز

اده میشود کده بلندد رقمی استفسه  برد الکتریکی برای یک نمایش    4و از  کابل انتقال داده های آنها بزرگتر بوده    میباشد با این تفاوت که طول

 د.پارکینگ میباش نمایش مبلغ قابل پرداختی هاسگمنتتابلو ل داده نیز بخاطر وجه تمایز آن و مورد استفاده متفاوت با بودن کابل انتقا

ت که خدودرو هندوز وارد پارکیندگ نشدده اسد رودی جاییب وفیت باقیمانده پارکینگ در جلوی درنمایش ظر  سگمنتمورد استفاده تابلوهای  

های بدا رقمهدای سدگمنتاز و میباشد چرا که هدف نشان دادن ظرفیت خالی پارکینگ قبل از ورود به پارکینگ برای راننددگان اسدت از ایدن ر

 ل داده بیشتر استفاده میگردند.بزرگتر و طول کاب

 استفاده نمایید.تابلوهای تحت شبکه بدون محدودیت اده از متراژهای بیشتر باید از برای استف
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 نترلر راهبند : )تولید شرکت(ک  

 

 Closeو    Openطرف دیگر به کلید از   از یک طرف به پورت سیستم کامپیوتر متصل گردیده است و  Lanو    usb2.0این دستگاه با خروجی 

و یک مدل که از    استفاده میکند  به دستگاهدن  و مدل طراحی گردیده است یک مدل که از رله برای فرمان دادستگاه راهبند. این دستگاه در د

 آی سی برای باز کردن راهبند استفاده میشود. بسته به نوع راهبندی که استفاده میکنید این دستگاه انتخاب میگردد. 

اهبند های خطی روسلخودرو میباشد که میتوان برای بستن از طریق دستی و یا فت  باز کردن راهبند جهت گذر  برایاین کنترلر  نیزم عملیاتی  مکا

 راهبند استفاده کرد.   Closeآنها به کلید   و اتصال
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 پی سی پوز بانکی:  

 

بنام ) این دستگاه استفاده میشود. دستگاه فوق  ت  پرداخپوز کامپیوتری توسط شرکت به  ( PC Posجهت تسریع در عملیات پرداخت وجه از 

 ام دهد. انجشتاب  عضو است که میتواند انتقال وجه را بر روی همه حسابهای بانکی طراحی شده ملت 

گاه ارسال میکند و منتظر جواب میماند؛ اگر  بل پرداخت را به دست، نرم افزار از طریق پورت شبکه مبلغ قادستگاه شبکه استال این  پورت اتص

کردن راهبند    باز)یکند  ز مبند را بانرم افزار راهه اید  بر روی نرم افزار انتخاب کردماتی که از قبل  پرداخت موفقیت آمیز باشد با توجه به تنظی

 . (یق نرم افزار قابل تنظیم استطرو نیز انتقال مبلغ به پوز از  

بازهم نیاز به  پوز را گرفته تا  به  جدد مبلغ  ارسال ماز شما اجازه  د و به  نرم افزار متوجه خواهد شت پرداخت موفقیت آمیز نباشد  چنانچه عملیا

خیره  در قبا پارکینگ ذ  (شماره تراکنش، تاریخ شماره کارت ساعت  ریزی )ت واخصاوفق مش ت مبا پرداخ  تایپ عدد نداشته باشید. در نهایت

 . چاپ میگردد  وزز بر روی قبا پمیشود. مشخصات کامپیوتر ارجاع دهنده نام کاربر و این قبیل اطالعات نی
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 :( تولید شرکت)پالک تردد کنندگان اعتبار و  LEDیشگر  تابلو نما   

 

 

 مشخصات فنی: 

 سانتیمتر عمق 10سانتیمتر عرض و  23طول و  متر  سانتی 135سایز: 

 شکی کوره ای میل گالوانیزه به رنگ م 1جنس: ورق 

 آمپر 40ولتی  5ع تغذیه: منب
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 ضمینه مشکی با  LEDگ ن نمایشگر: قرمز تک ر نوع  

این   بتکنولوژی ساخت  پایه  تابلو  و  ر  می  LEDبورد تحت شبکه  تابلویی که مشاهده  میباشد.  از  کنیهای روان  تری  سانتیم  32×16حه  صف  4د 

کسل  یپ  2048این تابلوی فوق دارای  پیکسل قرار گرفته است بنابر  1ع  متر مربرنگ قرمز و در هر یک سانتیبصورت تک  ه  ساخته شده است ک

 . خواهد داشت  2KPیا 

در   نده و ظرفیت پارکینگ عتبار رانات  ر برای نمایش شماره پالک، مدخودکا  خودرو  ن تابلو بیشتر برای سیستمهای کنترل ترددمورد استفاده ای

   . یا راننده ت اعتبار مشترکاعالن پایان مدنرم افزار اطمینان حاصل نماید، همچنین  صحت کارکردمیباشد تا راننده از  بدو ورود
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 : نرم افزار یرکوردها

 

 

خود و نرم افزار در اختیارتان قرار میدهیم، این ات  ز تجربیما رکوردهای دقیق بی نقصی را ا  ر این قسمت برای بررسی دقیق نیازهای پارکینگد

ی خود را تقسیم و کاهش دهید، نیروها   دد پارکینگ تعداد گیتهای خروجی را افزایشید بر اساس حجم تررکوردها به شما کمک میکند تا بتوان

 بهینه ترین و با امنترین حالت را بیابید:  تا ار کنیدمقدار نیاز خود اقدام به خرید نرم افزار و سخت افزار بگیرید و نیز بر اساس و بک
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عملکرد صحیح و آن تاثیر بسیار زیادی در  ید که نحوه جانمایی  مایی دوربین ، راهبند و سرعتگیر را مشاهده میکنجاندر تصویر باال نحوه صحیح  

و دس سیستم  عملکرد  نتیجه  رعت  بهتر  ر  تعملکرد  سیستدر  امنیت  افزایش ضریب  و  خردد  شما  نحم  این  به  توجه  با  بود.  چیدمان  واهد  وه 

 قرار میدهیم. د و خروج در یک پارکینگ را مورد بررسی رکوردهای سرعت ورو
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 : ارکینگ اتوماسیون پتم کامل سیساستفاده از   

 د یک خودرو از گیت ترد (ثانیه)زمان شرح سیستم ردیف

 میانگین تردد یک خودرو میانگین معمول بیشترین مترینک ش کاررو وجه دریافت زسی پوپی  راهبند  کنترلر راهبند  دوربین نوع گیت

 ثانیه  17.7 7.5 10 6 کارت در خروج * * * * ورودی  1

 28 36 18 کارت در خروج * * * * روجی خ 2

 ثانیه  20.5 9 12 7.5 قبا  در خروج * * * * ورودی  3

 32 40 20 قبا  در خروج * * * * روجی خ 4

 ثانیه  19 30 41 18 کارت روددر و * * * * ورودی  5

 8 10 6 کارت در ورود * * * * روجی خ 6

 ثانیه  21.5 31 43 23 قبا  در ورود * * * * ورودی  7

 12 19 8 قبا  در ورود * * * * روجی خ 8
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 ر تغییر میکنند: ز رکوردها بصورت زیبا حذف دستگاه پی سی پو  

 یت رو از گتردد یک خود (ثانیه)زمان شرح سیستم ردیف

 میانگین تردد یک خودرو میانگین معمول بیشترین مترینک روش کار دریافت وجه زسی پوپی  راهبند  کنترلر راهبند  دوربین نوع گیت

 ثانیه  21.2 7.5 10 6 کارت در خروج - * * * ورودی  1

 35 45 20 کارت در خروج - * * * جی روخ 2

 ه ثانی 23 9 12 7.5 قبا  در خروج - * * * ورودی  3

 37 47 22 قبا  در خروج - * * * روجی خ 4

 ثانیه  21.5 35 48 20 کارت در ورود - * * * ورودی  5

 8 10 6 کارت در ورود - * * * روجی خ 6

 ثانیه  24 36 49 25 قبا  در ورود - * * * ورودی  7

 12 19 8 قبا  در ورود - * * * روجی خ 8

ت بخشیدن  ربر نیز عالوه بر تایپ مبلغ باالتر رفته و حواس کاربر بجای سرعز احتمال اشتباه کای سی پودر نظر داشته باشید با حذف دستگاه پ

 شتر میشود. ر پی سی و یا دریافت وجه نقد بیدر پوز غیبه عملیات تردد و باال بردن امنیت به تایپ مبلغ صحیح 
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 نند: ییر میکر تغرکوردها بصورت زیهبند و کنترلر رابا حذف دستگاه پی سی پوز    

 تردد یک خودرو از گیت  (ثانیه)زمان شرح سیستم ردیف

 میانگین تردد یک خودرو نگین معمولمیا بیشترین مترینک روش کار دریافت وجه زسی پوپی  راهبند  کنترلر راهبند  دوربین نوع گیت

 ثانیه  23 9 13 8 کارت در خروج - * - * دی ورو 1

 37 48 22 کارت در خروج - * - * روجی خ 2

 ثانیه  26 12 16 9 قبا  در خروج - * - * ورودی  3

 40 51 24 قبا  در خروج - * - * روجی خ 4

 ثانیه  24.5 38 52 22 کارت در ورود - * - * ورودی  5

 11 14 8 کارت در ورود - * - * روجی خ 6

 ثانیه  26.5 39 53 27 قبا  در ورود - * - * ورودی  7

 14 24 10 قبا  در ورود - * - * روجی خ 8

و نیز دقت در عملیات    ند بصورت دستیباز و بسته کردن راهبقت در  دبرای  زمان تلف شده    و کنترلر راهبند   با حذف دستگاه پی سی پوز

 . بیشتر میشود بسیارتسویه حساب 
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 ...  ما ایده ها را میسازیم و ایده ها آینده را 


