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مزایای سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ
.  تسهیل جستجوی خودروی پارک شده

.  کاهش زمان ورود و خروج به پارکینگ
.  کاهش هزینه های مربوط به تهویه هوای پارکینگ

.  بهینه سازی زمان پیدا کردن فضای خالی برای پارک
.  امکان رزرو فضای پارک از طریق سامانه های هوشمند

.  کاهش خطای انسانی در ثبت ورود و خروج و ظرفیت موجود پارکینگ
.  کاهش تردد در پارکینگ برای یافتن فضای خالی و در نتیجه کاهش آلودگی 

.  کاهش هزینه های کنترلی و نظارتی انسانی پارکینگ و کاهش هزینه های مدیریت 
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سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ
سیستـم مـدیـریت هـوشمنـد پـارکینـگ  
در  خودروهـا  تـردد  بـر  کنتـرل  و  نظـارت  بـا 
را خــروج  و  ورود  گیت هــای   پـارکینـگ هــا، 

مدیـریت و رخدادهــا را ثبت می کند. کنتـرل 
امنیـت، ایـمنـی، مدیـریـت فـضـاهـای پـارک، 
امکـان گزارش گیری در زمان های مختلف و بر 
اســاس انـواع شـاخص ها، حـداقـل مـواردی 

است کـه سیـستــم مـدیـریت هـوشمنـد پـارکینگ باید بتوانـد پـوشش دهـد. عالوه بـر 
موارد مذکـور، محاسبه بهای پارک براسـاس انواع سنـاریوها نیز بایـد امکان پذیر باشـد.  

پارکینگ  هوشمند  مدیریت  سیستم 
فرینه فناور، راهکار جامعی است که قابلیت 
براساس  و  دارد  را  انواع سناریوها  با  انطباق 
نیاز مشتری سفارشی سازی می شود. مهندسی، 
تـامین، کنتـرل و مـانیتورینگ سیستـم برای 
دو پارکینگ رباتیک هوشمنـد در برج های مالـی 
امـارات )EFT( و مرکز خرید ابن بطوطه از نمـونه  
پارکینگ هایی است که در آن سیستم مدیـریت 
هوشمند پارکینگ فرینـه پیاده سازی شده و هم 

اکنـون با موفقیت در حال بهره بـرداری است.

ویژگی های سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ

.  شمارش لحظه ای خودروهای پارک شده
.  ثبت مکانیزه ترددها و کلیه مشخصات خودرو شامل مدل، رنگ...

.  امکان شناسایی و ثبت انواع پالک ها توسط دوربین های پالک خوان
.  محاسبه و اعالم ظرفیت خالی پارکینگ 

.  کنترل و مانیتورینگ فضاهای پارک خودرو، روشنایی و تهویه
.  امکان رزرو و پرداخت اتوماتیک

.  امکان تهیه انواع گزارش ها در نرم افزار مدیریتی یکپارچه
.  پنل مدیریتی تحت وب

نرم افزار مانیتورینگ و مدیریتی
.  قابلیت نصب برروی انواع سیستم عامل ها

.   قابلیت طراحی براساس نیاز مشتری
.   طراحی تمام رنگی دو بعدی همراه با موتور گرافیکی تجسمی

.   مدیریت پیشرفته آالرم ها و اتفاقات
.   نگارش متن هاي کنترلی بر روي نمایشگرهاي LED جهتی و ظرفیتی

PMS بر قراري ارتباطات الزم با سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ یا همان سامانه   .
.   ارائه نماي کلی و جزئی هر یک از طبقات پارکینگ

.   اعالم هشدارهاي الزم جهت پر شدن ظرفیت هر یک از طبقات و همچنین کل پارکینگ
.   اعالم اخطارهاي کنترلی در صورتی که سنسورهاي دیگري به حسگرهاي محلی اضافه شده 

باشد )مانند سنسور دما و دود و رطوبت(

کنترلر اصلی
کنترلر اصلی در اتاق مانیتورینگ کل مجموعه پارکینگ هوشمند نصب می شود. این بخش 
اطالعات و داده هاي کل مجموعه پارکینگ را جمع آوري نموده و از طریق یک پورت COM در 
اختیار بخش کنترل و مدیریت قرار می دهد. در واقع این نود رابطی بین شبکه سنسورها و 
دنیاي خارج از آن است. ابعاد این دستگاه بسیار کوچک بوده و می توان آن را در رک سرور و 

یا یک جعبه کوچک جاي داد.

کنترلرهای محلی
کنترلر محلی وظیفه دریافت اطالعات از هر کدام از حسگرهاي محلی، جمع آوري این اطالعات 
و ارسال آنها به بخش کنترل و مدیریت را دارد. همچنین این بخش رابط ارسال فرامین بین 
بخش کنترل و مدیریت با حسگرهاي محلی را بر عهده دارد. همچنین در سیستم های بیسیم 
با توجه به اینکه در پارکینگ هاي بزرگ ممکن است تعداد طبقات و یا ماژول هاي حسگر محلی 
بیسیم   )Repeater( سیگنال هاي  تکرارکننده   عنوان  به  کنترلرها  این  از  می توان  برود،  باال 

)Wireless( نیز استفاده نمود.

 )پارکینگ رباتیک EFT بزرگترین پارکینگ از این نوع در جهان است(


