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Serwis smsAdminPark, wchodzący w skład systemu       

obsługi SPP produkowanego przez firmę DEJW, jako 

bezgotówkowa, dostępna z każdego miejsca,                           

forma płatności za postój pojazdu w nowoczesnych                                       

Strefach Płatnego Parkowania (SPP) 

 

„Firma DEJW jest wyłącznym właścicielem i operatorem ogólnopolskiego 

systemu sprzedaży biletów przez telefon komórkowy - smsAdminPark.  

Wnoszenie opłat parkingowych przez komórkę bez konieczności instalowania 

dodatkowych aplikacji, jest atrakcyjnym uzupełnieniem systemu opartego na 

parkomatach.” 

 

Opis działania smsAdminPark 
• Serwis internetowy umożliwiający wnoszenie opłat za 

korzystanie z miejsc postojowych na wybranych parkingach w 

Strefach Płatnego Parkowania (SPP), w czasie rzeczywistym, za 

pomocą komunikacji poprzez standardowy kanał SMS oraz 

WWW 

• Naliczenie opłaty jedynie za rzeczywisty czas postoju 

• Dostęp do serwisu i samodzielna kontrola historii parkowania 

i dokonanych płatności 

• Dostępność w każdej sieci GSM na terenie Polski 

• Możliwość kontroli pojazdów w czasie rzeczywistym 

(użytkownik może sprawdzić na której ulicy rozpoczęto postój 

danego pojazdu) 

• Możliwość prowadzenia wielu stref parkowania z różnymi 

stawkami 
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Schemat działania 

 

 

 

Użytkownik 

Serwer 

smsAdminPark 

Przeglądarka www (komputer, 

telefon) 

Doładowanie konta (płatność 

obsługuje „dotpay”), 

zarządzanie postojami, 

pojazdami, przeglądanie 

historii 

Wiadomości SMS 

(telefon) 

Rozpoczęcie i 

zakończenie postoju, 

przesyłanie 

powiadomień do 

użytkownika 

 

Terminal mobilny 

Kontroler SPP 

Kontrola SPP 

Weryfikacja wniesienia opłaty 
za postój w SPP przez 

zalogowanego kontrolera przy 
użyciu przeglądarki www 



P.P.U.H. DEJW Producent Systemów Parkingowych 

Centrala: Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa, tel./faks: (18) 333 77 10/16       www.dejw.pl 

   

  Strona 4 z 7 

Rejestracja w systemie i logowanie 

� Rejestrowane użytkowników poprzez stronę www 

https://smsadminpark.pl/pl/users/sign_up 

� Bezpieczne logowanie przez stronę www poprzez podanie 

adresu e-mail na który zostało założone konto oraz 

wprowadzenie poprawnego hasła. W przypadku 

zapomnienia/utraty hasła, istnieje możliwość odzyskania hasła 

 

Doładowywanie konta 

� „Doładuj wirtualny portfel”. System płatności internetowej 

Dotpay umożliwia szybką i bezpieczną wpłatę doładowującą 

konta. Saldo portfela zwiększy się automatycznie po dokonaniu 

płatności 

� Dostęp do historii doładowań konta 

� Eksportowanie historii doładowań do pliku csv lub pdf 
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Zarządzanie postojem przez 

www 
 

� Dodawanie numerów rejestracyjnych 

do listy pojazdów w celu późniejszego zarządzania postojami 

� Rozpoczynanie postoju poprzez wybranie zdefiniowanego 

w systemie parkingu oraz wybranie pojazdu z listy 

� Serwis pilnuje, aby czas postoju nie był większy niż zezwala na 

to stan portfela, przez to nie występuje saldo ujemne a postój 

zostaje automatycznie zakończony po wykorzystaniu kwoty 

z wirtualnego portfela 

� Rozsyłanie powiadomień, na zadany nr telefonu, o postoju 

pojazdu w przypadku kiedy użytkownik zaznaczył taką opcje w 

ustawieniach 

� Koszt za rozsyłane smsy z serwisu smsAdminPark jest pobierany 

z „wirtualnego portfela” użytkownika 

� Zakończenie postoju automatycznie po upłynięciu określonego 

czasu lub w dowolnym momencie przez użytkownika 

� Dostęp do historii postojów 
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Zarządzanie postojem przez sms 
 

� Numer rejestracyjny musi być wcześniej 

dodany do listy pojazdów 

� Rozpoczęcie parkowania po wysłaniu sms o 

treści: 

P. nr_miasta.kod_parkingu.nr_rejestracyjy_pojazdu  

np.:  P.8.KR1.KLI37AB , na podany numer. Jeżeli użytkownik 

zaznaczył powiadomienia sms serwis potwierdzi rozpoczęcie 

postoju wysyłając użytkownikowi sms o treści:  

„Rozpoczeto parkowanie auta KLI37AB na parkingu KR1  
Wiadomosc automatyczna. Nie odpowiadaj na nia.” 

� Zakończenie parkowania po wysłaniu sms o treści: 

P. nr_parkingu.kod_parkingu.nr_rejestracyjnego_pojazdu 

np.:  P.8.KR1.KLI37AB,  na podany numer. Jeżeli użytkownik 

zaznaczył powiadomienia sms serwis smsAdminPark potwierdzi 

zakończenie postoju wysyłając użytkownikowi sms o treści:  

„Zakonczono parkowanie auta KLI37AB na parkingu KR1  
Wiadomosc automatyczna. Nie odpowiadaj na nia.” 

� Serwis nalicza koszt postoju od godziny rozpoczęcia postoju do 

czasu zakończenia postoju z dokładnością co do minuty, a 

wyliczoną kwotę za postój odejmie z „wirtualnego portfela” 

użytkownika zidentyfikowanego po podanym w treści sms 

numerze rejestracyjnym i numerze telefonu z którego ten sms 

wysłano 

� Sekwencja dla danego parkingu i danego pojazdu jest stała i 

może być wykorzystywana w późniejszych postojach (możliwość 

zapisania sms w szablonie wiadomości w telefonie) 

� Opłata za wysyłane sms przez użytkownika jest naliczana 

według taryfy jego operatora i NIE jest pobierana 

z „Wirtualnego portfela” serwisu smsAdminPark. 
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Kontrola pojazdów przez kontrolera SPP 

� Kontroler identyfikując pojazd, korzystający z serwisu 

smsAdminPark, poprzez naklejoną na przednią szybę pojazdu 

naklejkę, loguje się poprzez terminal mobilny do serwisu 

smsAdminPark i wprowadza numer rejestracyjny tego pojazdu. 

� Serwis przesyła informacje kontrolerowi na terminal. 

� Kontroler otrzymuje informacje czy pojazd o podanym numerze 

rejestracyjnym rozpoczął postój poprzez wniesienie opłaty czy 

takowej nie wniósł. 

 

 

 

 

 

 

www.smsAdminPark.pl 

 

Zarządzaj swoim czasem 

parkowania przez 

internet, komórkę i sms 

 


