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Program AdminPark, należący do systemu obsługi SPP 

produkowanego przez firmę DEJW, umożliwia kontrolę i 

administrację nowoczesnych Stref Płatnego Parkowania (SPP) 

 

 

Opis działania AdminPark 
• Aplikacja przeznaczona na stanowiska komputerowe z 

zainstalowanym systemem operacyjnym  Windows XP/Vista/7 

• Kontrolowanie funkcjonowania (SPP) 

• Wydawanie abonamentów 

• Gromadzenie zawiadomień, automatyczna weryfikacja 

płatności, współpraca z programem typu Egzekutor do 

prowadzenia egzekucji w trybie administracyjnym, 

kompatybilnym z systemem danych oferowanym przez CEPIK 
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Schemat działania 
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Rejestracja w systemie i logowanie 
� Definiowanie profili użytkowników z odpowiednimi 

uprawnieniami, loginem i hasłem 

� Przypisywanie osób do karty z poziomami dostępu np.: 

KONTROLA UTARGU, KASJER, itd. 

� Logowanie do programu poprzez podanie własnego loginu i 

hasła 
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Kontrola funkcjonowania SPP 
� Przeglądanie szczegółów oraz zestawień utargów z parkomatów 

z możliwością wydruków 

� Kontrola stanu papieru w parkomatach 

� Informacja o otwarciach drzwi, wymianach papieru, 

potwierdzenia obecności przez kontrolerów, pobraniu utargu, 

kontroli utargu, usunięcia awarii, doładowania karty, 

parametrach fizycznych parkomatów (temperatura, stan 

napięcia akumulatorów), ilości sprzedanych biletów, ilości opłat 

za zawiadomienia, ilości opłat kartą  
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Wydawanie abonamentów 
� Definiowanie stref parkingowych podzielonych na ulice wraz z 

określeniem typu i ilością miejsc parkingowych dla pojazdów, 

np.: strefa ‘A’, ulica ‘Czecha’ z miejscami ‘Ogólne’ 100 pojazdów 

bez kontroli ilości, oraz ‘Zastrzeżone’ na 10 pojazdów z kontrolą 

ilości 

� Definiowanie uprawnień do odpowiednich typów miejsc dla 

stref/ulic, np.: uprawnienie ‘typ A’ do miejsc ‘Ogólnych’ dla 

wszystkich ulic z strefy A 

� Definiowanie cenników do uprawnień na określony czas 

trwania, np.: ‘Miesięczny ogólny’ na okres 1 miesiąca na kwotę 

10 zł z możliwością postoju na ulicach przypisanych do 

uprawnienia ‘typ A’ 

� Wystawianie abonamentów z definiowanych cenników 

� Przeglądanie raportów ze sprzedaży wg cenników, tworzenie 

statystyki 

� Pilnowanie stanu ilości zajętości wyznaczonych typów miejsc 

parkingowych, np.: typ miejsc ‘Zastrzeżone’ na ulicy ‘Czecha’ ma 

ograniczoną ilość miejsc 10 dlatego nie będzie można wydać 

abonamentu na ulice do puki nie minie termin ważności 

minimum jednego abonamentu. Miejsca, dla tego typu miejsc 

parkingowych, mogą być wybrane przez nabywcę abonamentu 
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Gromadzenie zawiadomień 
� Gromadzenie bazy zawiadomień z przypisanymi zdjęciami i 

dokonanymi płatnościami 

� Automatyczne pobieranie informacji o płatności dokonanych w 

parkomatach 

� Tworzenie zestawień z możliwością wydruku 

� Export zawiadomień do pliku zgodnych ze schematem importu 

programu typu Egzekutor do prowadzenia egzekucji w trybie 

administracyjnym, kompatybilnym z systemem danych 

oferowanym przez CEPIK 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na: 

www.dejw.pl 


