Platební SMS systém
pro úhradu parkovného

LASPEZIE

Co je systém
Platební SMS systém jako nadstavba vašeho parkovacího systému
®
®
®
®
®
®

slevový SMS systém platby za parking
věrnostní SMS systém pro Vaše stálé zákazníky
kreditní SMS systém pro předplacený parking
Parking-Fair - SMS systém pro účtování parkovného po 20 minutách
Parking-CRM - možnost SMS komunikace s parkujícími
marketingové statistiky v rámci SMS systému

Nedodáváme univerzální řešení a provozní problémy!
® volba parametrů systému dle Vašich požadavků
® zkušební provoz + vyhodnocení
® zaváděcí provoz + vyhodnocení
® ostrý provoz po Vašem schválení

Zachování 100% výnosu pro provozovatele
parkovacího systému!

Parking-SMS
provozní náklady systému
+ poplatek mobilního operátora

100% výnos provozovatele

LASPEZIE

Jak funguje systém
příjezd vozidla

klient přijíždí k závoře stávajícího
parkovacího systému

vjezdová brána
parkovacího systému

standardním způsobem odebere
parkovací lístek

parkovací lístek
s kódem

platba

potvrzení platby

výjezd vozidla

daňový doklad

LASPEZIE

parkovací lístek obsahuje předtištěný
unikátní kód + na zadní straně informaci
o způsobu úhrady formou SMS

klient odešle číslo lístku z přední
strany dle pokynů uvedených na zadní
straně parkovacího lístku

platba proběhla - klient dostává
potvrzující SMS s vyčíslením
parkovného a doby parkování
SMS systém spároval informaci
o úhradě s parkovacím systémem

klient vyjíždí standardním způsobem
na svůj parkovací lístek

daňový doklad si může vystavit sám na webovém rozhraní Parking-SMS
po zadání čísla parkovacího lístku
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SMS KOD: ABC123456

Reklamní plocha

LASPEZIE

BEFORE YOU DRIWE AWAY, PLEASE PAY VIA SMS ON
NUMBER 903 XX XX OR AT THE PAY MACHINE.
DON’T LEAVE TICKET IN CAR.
YOU HAVE TO LEAVE PARKING IN 20 MIN AFTER YOU PAID.
NON-INSURED PARKING.

DŘÍVE NEŽ ODJEDEDE ZAPLAŤTE, PROSÍM, FORMOU SMS
NA ČÍSLE 903 XX XX NEBO V AUTOMATICKÉ POKLADNĚ.
LÍSTEK NENECHÁVEJTE VE VOZIDLE.
PO ZAPLACENÍ OPUSŤTE PARKOVIŠTĚ DO 20 MINUT.
NEPOJIŠTĚNÉ PARKOVIŠTĚ.

Systém Parking-AD

Reklamní parkovací lístky

® úspora za výrobu stávajících parkovacích lístků pro provozovatele
® parkovací lístky v identické kvalitě
® není ohrožena funkce vašeho parkovacího systému

ukázka řešení lístku

Kdo jsme
LASPEZIE
- autor systémů Parking-SMS a Parking-AD
- provozovatel systému Parking-AD
- specializovaná reklamní agentura

- dodavatel SMS systémů a platebních systémů s evropským pokrytím
- provozovatel systému Parking-SMS
- zajištění služeb Call Centra, Logistiky a centra pro vývoj SW

Kontakt
Vojtěch Špáňa
604 282 294
vojta.spana@laspezie.com

Jan Hanzlík
737 264 613
jan.hanzlik@comgate.cz

