Obnova parkovacího systému na parkovišti Netroufalky 2019

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:
A) VJEZD / VÝJEZD na parkoviště
Parkoviště se dělí na část zaměstnaneckou /abonenti, vjezd na čip. kartu/ a na část pro návštěvníky - park. lístek.
Vjezd na část zaměstnaneckou je přes část návštěvnickou, a to přes závoru, umístění čtečky karet.
- vjezdový terminál (výdej park. lístků / tisk QR kódu na termopapír + čtečka čip. karet / abonenti - zaměstnanci)
možnost rozšířit o komunikační zařízení na vjezdu
- výjezdový terminál (čtení park. lístků a čip. karet abonenti - zaměstnanci)
možnost rozšířit o komunikační zařízení na výjezdu
- stojan závory s ramenem 3 m (vylamovací) - vjezd / výjezd návštěvnická část
- stojan závory s ramenem 5 m - vjezd / výjezd zaměstnanecká část parkoviště
(stojany včetně indukčních detektorů)
- stojany s čtečkou čip. karet (vjezd/výjezd) - zaměstnanecká část parkoviště
- nastavení systému 1 vjezd 1 výjezd (nemožnost otevřít závoru na výjezdu opakovaně jednou čip. kartou)
- kamera ke čtení registračních značek vozidel (2x hl. vjezd, 2x zaměstnanecké parkoviště)
- systém evidence obsazenosti parkoviště
1) zobrazení počtu volných míst na návštěvnickém parkovišti (příp. obsazeno) na příjezdu
2) zobrazení počtu volných míst na zaměstnaneckém parkovišti (příp. obsazeno)
Pozn: Po průjezdu zaměstnance přes vjezdový terminál se přičte vozidlo, po projetí na zaměstnaneckou část
se na návštěvnické části odečte a přičte na části zaměstnanecké - udržení aktuálního stavu na obou částech.

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
4 ks
4 ks

B) AUTOMATICKÁ POKLADNA
- automatická pokladna
1 ks
platba za parkování: hotovostní (bezhotovostní - možnost rozšířit o platební terminál), výdej daň. dokladu na vyžádání,
platba mincemi i bankovkami (max. 500,- a to jen při max. platbě 400,- Kč, jinak bankovky 100a 200,- Kč), vracení mincí,
platba Kč + € (nastavení kurzu, vrácení Kč)
dostatečně velký zásobník na mice a bankovky /min. 2 tisíce mincí/,
osvětlení pokladny na noční provoz
volba platby za ztrátu lístku přímo na pokladně
platba regulačního poplatku
možnost budoucího doplnění o zadání reg. značky vozidla na dotyk. displeji
možnost budoucího rozšíření o automatické plnění zásobníku mincí
možnost budoucího rozšíření o recyklaci bankovek
C) OSTATNÍ
- čtečka čip. karet abonentních pro správu těchto karet /umístění: vrátnice/
1 ks
- čipová karta abonentní (využití stávající zaměstnanecké docházkové karty)
- systém na úpravu vjezdového park. lístku (např. volný výjezd pro ZTP a jiné kategorie) bez nutnosti tisku dalšího lístku
včetně statistického výstupu o využití systému dle položek
- možnost tisku denní, měsíční a roční uzávěrky nezávisle na fyzickém výběru peněz
- možnost statistik (např. využití zaměstnaneckého parkoviště - četnost příjezdů dle osob, karet)
- manuální elektrické ovládání všech závor /vrátným z vrátnice/ včetně zalogování
- aktuální stav obsazenosti jednotlivých parkovištť (návštěvníci / zaměstnanci) zobrazovat na PC na vrátnici
- veškerý potřebný HW + SW pro chod celého parkovacího systému
(včetně systému čip. karet, rozpoznávání reg. značek včetně případné blokace atd.)
- přehledné vyhledání položek v historii činností v parkovacím systému
- u všech položek antikorozní provedení
- automatické odeslání info e-mailu o stavu parkovacího systému
- nástup na servisní zásah do 12 hodin od nahlášení závady
- součástí CN bude návrh servisní smlouvy
v Brně dne 22. 5. 2019

