OFFICE

parking made smart

Parkzz Office

Parkzz Modules

Kantooromgevingen worden steeds dynamischer,

Parkzz bestaat uit een hardwaremodule en software services. Alle

met meer flexwerkers en (tijdelijke) ZZP’ers. Met

modules zijn aan te passen aan de eigen huisstijl.

conventionele parkeersystemen bent u veel tijd

Parkzz App

kwijt met het beheren van parkeerkaarten en
toegangsrechten. Met Parkzz Office realiseert u
een virtueel parkingticket en verbetert u het
parkeercomfort bij uw bedrijfslocatie. Gebruikers
krijgen automatisch toegang tot het parkeerterrein

De Parkzz App meldt gebruikers automatisch aan bij de Smart Gate.

Parkzz Smart Gate
Apparaat aan de poort of slagboom voor identificatie van gebruikers en verbinding met controlekamer of receptie.

met een app of via kentekenherkenning. Geen
gedoe meer met parkeerkaartjes en geen rijen

Parkzz Dashboards

meer voor de slagboom. Parkzz Office is eenvou-

Online dashboards voor het managen van parkeerprocessen:

dig in te richten voor meerdere bedrijven. Dit

BEHEERDER. Rechtenmanagement en opvragen rapportages over

regelt u allemaal in uw overzichtelijke online

het gebruik en de capaciteit.

dashboard. Parkeerproducten en tarieven zijn per

CONTROLEKAMER. Inzien parkeertransacties en manueel openen

bedrijf op maat in te richten en eenvoudig aan te

van de slagboom of poort.

passen aan de behoeften en werktijden van
verschillende gerbuikersgroepen. Om de parkeercapaciteit te optimaliseren kunt u met Parkzz
tevens

een

parkeerlocatie

openstellen

voor

betaald kortparkeren door externen.

BEDRIJVEN. Parkeergedrag inzien en abonnementen afsluiten.

Parkzz Cloud
Platform voor het veilig opslaan van alle data verzameld door de
mobiele app, Smart Gate en dashboards over gebruikers, parkeerfaciliteiten, transacties en tarieven.

Grote investeringen in tijd en geld zijn verleden

Parkzz Reserveren

tijd. Met Parkzz betaalt u een vast bedrag per

Optionele module voor het reserveren van een parkeerplaats voor

maand voor softwaremodules en per transactie.

bezoekers.

Waarom Parkzz?
Systeemonafhankelijk

Zelfmanagement

Parkzz werkt zowel met bestaande parkeersystemen

Bedrijven en medewerkers beheren

als standalone.

zelf abonnementen.

Veilig & eenvoudig

Kortparkeren

Hands-on-wheel in- en uitrijden en automatisch mobiel

Externen betaald laten parkeren tijdens daluren

betalen, zonder gebruik van parkeerkaarten.

en evenementen, zonder investering in dure

Flexibel

kassa-automaten.

Eenvoudig aanpassen van modules, contracten, tarieven

Betere exploitatie

en gebruikers(groepen) via het dashboard.

Optimaliseren van de exploitatie van de

Efficiënt

parkeercapaciteit door real-time inzicht in
parkeertransacties en gebruik.

Minder tijd kwijt aan beheer en optimaal gebruik maken
van de bestaande parkeercapaciteit.

Nog meer voordelen
Met Parkzz Office kunt u:
• Abonnementen instellen voor medewerkers met vaste werktijden.
• Flexibele tijdbundels voor flexwerkers samenstellen.
• Gedeelde tijdbundels voor teams instellen.
• Bezoekers cashless laten betalen.
• Parkeerplaatsen reserveren voor bezoekers.
• Vooraf digitale tickets verkopen (bijvoorbeeld tijdens evenementen).
• Prepaid en postpaid laten betalen.

Verbeter uw parkeerbeleving!
Bel voor een demonstratie
+31 (0)45 20 78 108
of mail naar info@parkzz.com

VRAAG NU
EEN DEMO
AAN

Parking Innovations BV
Oliemolenstraat 60
NL-6416CB HEERLEN
The Netherlands
Contact
info@parkzz.com
Tel. +31 (0)45 20 78 108

