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Slimme inzichten in uw parkeerbeleid

Met PARKTRACK kunt u:

 - eenvoudige en betrouwbare rapportering opstellen op basis van uw beschikbare sensordata, aangevuld met 
    stad-specifieke mobiliteitsfactoren
 - een real-time overzicht op kaart krijgen van alle parkeerplaatsen met sensoren in uw stad/gemeente
    ten allen tijde weten hoe lang de parkeerplaatsen reeds bezet zijn
 - inzicht krijgen in het gebruik van parkeerplaatsen, zoals parkeerplaatsen voor elektrische auto's
 - op een betrouwbare en efficiënte manier optreden bij overschrijding van de tijdslimieten
- verbinding maken met alle soorten sensoren
- informatie van GIPOD koppelen en ingrijpen op tijdelijk niet beschikbare parkeerplaatsen (Inname Openbaar Domein)

Uw stad wordt overspoeld door auto’s. Winkeliers klagen dat klanten niet bij hun winkels 
kunnen parkeren. Bewoners kunnen niet langer dicht bij huis parkeren. Uw stad heeft een 
efficiënte oplossing nodig om de verkeersstromen en parkeerproblemen beter te 
beheren. 

Om parkeren in uw stad of gemeente vlotter en efficiënter te laten verlopen heeft u een 
oplossing nodig voor het beheer van parkeerplaatsen door middel van sensoren. Met 
Parktrack van Geosparc brengen we u de perfecte oplossing. 

Parktrack geeft u een realtime overzicht van alle parkeerplaatsen die met een sensor zijn 
uitgerust en vertelt u precies hoe lang auto's zijn geparkeerd op deze parkeerplaatsen. Het 
biedt u een betrouwbare en gebruikersvriendelijke interface voor de effectieve overstays 
in uw stad. PARKTRACK is een onmisbare tool voor slimme inzichten en bijsturingen in uw 
parkeerbeleid.

Draait op alle soorten apparaten
- Smartphones
- Tablets
- Laptops en desktop PC’s

Helpdesk functionaliteit
- Toegang tot real-time informatie
- Toegang tot historische informatie
- Adres zoeken
- Gedetailleerde parkeerplaats 
   informatie

Rapportage
- Gebruik zelfgetekende zones
- Kies eigen periode
- Parkeerbeweging, bezettings-
graad, doorlooptijd
- Overstays
- Webweergave en export opties

Compatibiliteit
- Gis & GIPOD
- Alle soorten van sensoren

Technische info
- Real-time status batterij, 
   Infrarood, magnetisme 
- Toegang tot sensor details
- visualisatie technische 
   euvels

Integraties
- handhaving software &
   hardware
- SPOTBOOKING (Inname 
   Openbaar Domein)

In-field functionaliteit
- Real-time overstay
   informatie
- GPS localisatie
- Connectie met
   handheld software

Aanpasbare template
- SAAS
- Meertalig 
- Gebruikersbeheer
- Parking types en 
   parking bays 
   autonoom instelbaar
- kleurgebruik
- Koppelingen
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