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  :بيوگرافي شركت

  دلتا سيستم توس:  نام شركت

  دلتا:  نام تجاري

  33136:  شماره ثبت

  26/03/1387:  تاريخ ثبت

  411361158156:  كد اقتصادي

  مهندس علي حبيبي:  مدير عامل

اربردي تحت ويندوز، وب، شبكه ،برنامه نويسي ميكروكنترلرها و قطعات ديجيتال، اجراي طراحي كليه نرم افزارهاي ك:  نوع فعاليت

  كليه شبكه هاي كامپيوتري شامل بخش نرم افزار و سخت افزار و تامين نيروي انساني مورد نياز شركت

  168پالك -10و  8بين دستغيب -سه راه فلسطين –مشهد  –خراسان رضوي :  آدرس

   05138470718:  فكس 09155177027-09901154285: همراه 05138554285:  تلفن
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  پشتيباني

 05138554285بصورت تلفني تمام وقت تماس با شماره  •

 بصورت آنالين با استفاده از نرم افزار تيم ويوور و اينترنت •

 بصورت حضوري در محل مشتري  •

 بصورت حضوري در محل شركت •

  .هاي بعد قرارداد پشتيباني با رانژه مشخص منعقد ميگرددپشتيباني يكسال اول رايگان بوده و در سال •
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  :طرف قراردادهاي شركت

منطقه ويژه  -شهرداري سرخس -شهرداري مشهد -شلمچهپاركينگ راهپيمايي اربعين مرز  -)خوزستان(پاركينگ راهپيمايي اربعين مرز چزابه  -تان قدس رضويآس

نيروي انتظامي -بادشهرداري لطف آ -شهرداري طرقبه - شهرداري اصفهان -شهرداري شيراز -شهرداري درگز -فرودگاه بين المللي كابل افغانستان-اقتصادي سرخس

شهرداري  -شهرداري بستان-شهرداري شيراز-شهرداري نيشابور -رضوي نيروي انتظامي خراسان -نيروي انتظامي مهاباد -زندان چناران-زندان مركزي مشهد-شوشتر

دانشگاه فني ومهندسي آزاد  -عمومي مشهد ترمينال -سازمان حمل و نقل بار مشهد- سپاه كالت - جهاد نصر خراسان -گمرك سرخس - گمرك كردستان - گز و بلخوار

پاركينگ طبقاتي نشاط  -خرمشهر موسسه حفاظتي نظم ياران-شركت حمل و نقل آبادان - شركت توسعه وعمران مشهد -مسكن شمالشرق مشهد - اسالمي مشهد

ناوگان  پاركينگ - پاركينگ مجتمع ستاره كرمان - يرازپاركينگ هدايت شهرداري ش -پاركينگ صدف بندرعباس -پاركينگ بيمارستان مادر و كودك شيراز -دزفول

 - پاركينگ سنگين شهرداري گز و بلخوار -پاركينگ انصار كرمان -برج تجاري آلتون مشهد -پاركينگ شهرداري بستان خوزستان -نمايشگاه و جرثقيلهاي مشهد باري

پاركينگ  -پاركينگ توقيفي انتظامي آستارا -ينگ ضلع شرقي و غربي ترمينال مشهدپارك -پاركينگ عمومي ثامن -پاركينگ باسكول سرخس -پاركينگ مهديزاده طرق

پاركينگ هتل  -پاركينگ بازار هشتم مشهد -مشهد نمايشگاه بين الملليپاركينگ  -پاركينگ بهارستان اصفهان -پاركينگ سنگين ميامي -مصالح ساختماني  خين عرب

 - شيراز شبپاركينگ شهر  -مشهد پاركينگ مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران -متروي تهرانپاركينگ  -يعصر طرقولپاركينگ شبانه روزي  -مشهد نگين پاسارگاد

پاركينگ بازار تجاري امير  -پاركينگ بوستان واليت ساري -مشهد پاركينگ مجتمع تجاري اقامتي اميد -طرقبه پاركينگ بازار بزرگ بعثت - وكيل كرمانپاركينگ 

برج  -پاركينگ عمومي خيريه مظاهري -پاركينگ بازار مركزي مشهد -پاركينگ بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس -مشهد جاري آرمانپاركينگ عمومي ت -مشهد

پاركينگ موتوري  - پاركينگ صدف بندرعباس-پاركينگ حوزه بندرعباس-نيروي انتظامي بروجن-پاركينگ الله مشهد -پاركينگ شب بازار نيشابور - كمسكوني فد

پاركينگ -درمانگاه امام صادق مشهد-پايانه بار اردبيل-پاركينگ معين مشهد-رضوي مشهدپاركينگ شارستان  -مجتمع طال و جواهر مرمر مشهد - شهدآسمان م

مجتمع تجاري -پاركينگ منصف مشهد-پاركينگ سروري قوچان-پاركينگ توكل مشهد- مجتمع برليان رامسر- شهربازي رشت-انبارهاي عمومي گمرك لطف آباد

  پاركينگ مجتمع ضامن-پاركينگ مجتمع پارس شيراز- پاركينگ خيام شيراز - مجتمع تجاري اكسون مشهد-اكسين
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  نرم افزار پاركينگ
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  :مقدمه

مديريت صحيح و استفاده از حـداكثر فضـا و بـاالبردن بهـره وري و     .كنترل مديريت پاركينگ يك ابزار مهم در مديريت شهرهاي كنوني است

گ ميتواند بر كارايي ترافيك و كيفيت زندگي شهري تاثير گـذار باشـد چـرا كـه تصـميمات نادرسـت و مـديريتهاي غيـر         بهره برداري پاركين

استاندارد عالوه بر تاثير منفي و نا مطلوب بر سيستم ترافيك شهري باعث صدمه مستقيم بر محيط زيست، افزايش هزينه ها در ساخت و سـاز  

  .و نهايتا زيانهاي اقتصادي خواهد شد

با توجه به گذشت زمان و سرعت پيشرفت در ضمينه توليد روز افزون خودرو و خدمات به آنها پاركينـگ جزئـي از خـدمات بـه خودروهـا و      

قـوه  وسايل نقليه ميباشد از اين رو سياستگذاران بخشهاي حمل و نقل اخيرا به پاركينگ توجه بيشتري داشته اند و از آن بعنوان يك مكانيزم بل

  .مشكالت ترافيك شهري نام ميبرند براي رفع

استفاده از حداكثر بهره برداري از فضاي يك پاركينگ ، باال بردن ضريب امنيت و كمك به تصميم گيـري يـك مـديريت پاركينـگ بصـورت      

  .تمستقيم كمك به اين نوع سياستگذاري بوده و ميتوان از آن بعنوان اصلي ترين مشكل يك مدير پاركينگ و يك پاركبان دانس
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  نرم افزار پاركينگ چيست؟

  

يا برنامه پاركينگ به نرم افزاري گفته ميشود كه كليه نيازهاي يك پاركينگ و مديريت پاركينگ را برطرف كند تا مديريت  نرم افزار پاركينگ

پاركينگ تصميماتي در جهـت بهـره وري بهتـر و     سيستم دستيمشكالت  پاركينگ بتواند عالوه بر رفع نيازهاي روزمره خود و برطرف نمودن

  .كنترل مديريت پاركينگ خود اتخاذ نمايد
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  در پاركينگ چيست؟) سيستم قبضي(سيستم دستي 

  

نـوع  : هر دسـته قـبض اطالعـاتي شـامل     يا به تعداد دلخواه صادر ميگردد كه روي  100-50در اين روش مديريت پاركينگ دسته قبضهايي 

 2اين قبضها شـامل  . خودرو ، پالك خودرو ، تاريخ و ساعت ورود ، تاريخ و ساعت خروج و بعضا رنگ يا ساير مشخصات ظاهري درج ميگردد

  .قسمت ميباشد يكي قبض اصلي كه در دست راننده است و يكي ته قبض كه دست پاركبان ميباشد

اصلي و ته قبضها نوشته ميشوند يكي هستند چرا كه در صورت تغيير اطالعات يا صدور قبضهاي جعلي پاركبان بايـد  اطالعاتي كه در قبضهاي 

انـد  پاركينگها چه كسـي ميتو  ورود و خروجبتواند اين اطالعات را در داشته باشد و آنرا چك كند، اما واقعا سوال اينجاست كه با توجه به حجم 

  ته قبضها را چك كند؟؟؟

. صفر اسـت  نرم افزار پاركينگدر حالت تئوري شايد بتوان حرفهايي براي گفتن داشت اما در عمل كنترل واقعي يك پاركينگ بدون استفاده از 

اف ميكنند كه ما حتي وقت براي نوشتن ساعت خروج خودروها هم در گفتگوهايي كه با مديران پاركينگها داشتيم همه شان به اين موضوع اعتر
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نرم پس چه توقعي خواهيم داشت كه آن پاركينگ بتواند امنيت حداقلي بدون استفاده از يك ! نداريم چه برسد به اينكه ته قبضها را چك كنيم  

  .داشته باشد افزار پاركينگ
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  :در پاركينگ) قبضهاي كاغذي( سيستم دستيمشكالت 

  

 خودرو در پاركينگ مبلغ قابل پرداختكندي محاسبه مدت توقف و  •

 )امنيت(عدم شناسايي دقيق آورنده خودرو با خارج كننده خودرو  •

 نهتهيه قبضهاي جديد و در نتيجه صرف وقت و هزي •

 مشكل محاسبه دقيق و وقت گير كاركرد پاركبانها در روز يا ساعتهاي خاصي از روز •
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 عدم اطمينان به پاركبانهاي سود جو •  

 جعل قبوض پاركينگ توسط افراد سودجو •

 عدم  از راه دور •

 و اطالع از وضعيت تمديد آنها مشترككنترل سخت رانندگان  •

 از موجودي دقيق پاركينگ عدم اطالع •

 و در نتيجه شلوغي درب ورود ظرفيت باقيماندهعدم اطالع خودروهاي در حال ورود به پاركينگ و پاركبانها از  •

 )پاركبانها(عدم اطالع دقيق مديريت پاركينگ از وضعيت ساعتهاي شلوغ پاركينگ جهت مديريت پرسنل پاركينگ  •

در هنگـام خـروج و درنتيجـه    ...)ميني بـوس و   –موتور  –سواري (پاركينگ  تعرفههاي متفاوت و نيز تغيير  تعرفهل در محاسبه مشك •

 شلوغي درب خروجي

 هره برداري پاركينگ از حداكثر ظرفيت خود خواهد شدكه باعث عدم ب ورود و خروجشلوغي درب  •

• ... 

از آنچـه گفتـه   .مشكالتي كه گفته شد فقط بخشي از مشكالت يك پاركينگ است كه مديريت پاركينگ همه روزه با آن دست به گريبان است

  .مشخص خواهد شد نرم افزار پاركينگيا حتي يك ) اتوماسيون پاركينگ(پاركينگ  سيستم مكانيزهشد به وضوح استفاده از يك 

خـوب را توضـيح خـواهيم داد و    ) برنامه پاركينگ( نرم افزار پاركينگپاركينگ  و مشخصات و ويژگيهاي يك  سيستم مكانيزهدر ادامه ما يك 

  .خواهيم گفت كه يك اتوماسيون پاركينگ چگونه نيازهاي يك مديريت پاركينگ را رفع خواهد كرد
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  :اتوماسيون پاركينگ يا سيستم مكانيزه پاركينگ 

  

سيسـتم  قبضهاي كاغذي يا (و نرم افزار جهت حذف كامل سيستم كاغذي  سخت افزاربي از اين واژه را ميتوان بدين گونه تعريف كرد كه تركي

  .و باال بردن امنيت و ضريب بهره وري در كنترل و مديريت پاركينگ ميباشد) دستي
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  چه امكاناتي بايد داشته باشد؟ اتوماسيون پاركينگيا بهترين سيستم  نرم افزار پاركينگبهترين 
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وان تعيين كرد امـا بـراي داشـتن    خوب نميت نرم افزار پاركينگهر چند با پيشرفت تكنولوژي و امكانات جديد و بروز هيچ انتهايي را براي يك   

  :يك سيستم مديريت پاركينگ خوب بايد حداقل امكانات ذيل را برشمرد

 و ساعتي )ديماند(روز به روز تعرفهتعريف  .1

 مغناطيسي كارتخوانخودكار توسط  ثبت ورود خروج .2

  صدور قبض بصورت دستي و يا خودكار .3

  نمايش مبلغ محاسبه شده در نرم افزار و نيز سيگمنت خروجي براي مشتري .4

  صندوق و خودروها بين روزها و ساعتهاي مختلف گزارشامكان تهيه  .5

  امعتبر كردن كارتهاثبت و ن–امكان تعريف  .6

  خارج شده و همه قبوض-تفكيك قبوض صادر شده .7

  تعريف نامحدود كاربران و تعيين دامنه دسترسي .8

  براي مديران تعريف شده در ساعت معين هرروز پيامك گزارشامكان ارسال  .9

  تعريف دامنه دسترسي كاربران .10

  سال پيامك خودكار به آنان جهت مراجعهامكان نوبت دهي به رانندگان و ار .11

 ها براي خودروهاي متفاوت تعرفهامكان تغيير  .12

 اعتباريو  ماهانه به صورت تعريف مشتركينامكان  .13

 و ثبت عودت وجه مشتركين اعتباريمحاسبه الباقي پيش پرداخت  .14

  مشتركين اعتباريامكان نمايش اعتبار باقيمانده براي  .15

  امكان اتصال به راهبند .16

  ثبت عكس ورودي توسط دوربين و نمايش آن در هنگام خروج .17
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  ...)نمودار تعدادي و ريالي و -كاركرد كاربران و پاركينگ-موجودي-خروجي-ورودي( گزارشاتتهيه  .18  

 ثبت پالكهاي فراري و شناسايي آنها .19

 خودروي فراري دن كارتغير فعال كر .20

 و نيز خودروي در حال حركت عكس گرفته شدهاز  تشخيص پالكامكان  .21

 كاربران سيستمكنترل  ماژولهاي امنيتي .22

 تشخيص پالك ورودي و خروجي پاركينگ .23

 ك ورودي با خروجيتطبيق پال .24

 !صدور خودكار قبض هنگام ورود خودرو بدون دخالت كاربر .25

 و يا قبض اتوماتيك BarCodeو   RFIDاستفاده از تكنولوژيهاي  .26

 كردن مبالغ پس از محاسبهرند  .27

 ورود و خروج مشتركين بدون دخالت كاربر با كنترل راهبندثبت  .28

 ريدر به يك سيستم جهت تسريع در عمليات 3همزمان از استفاده  .29

 اه دوراينترنتي پشتيباني و گزارشگيري آنالين از رسامانه  .30

 رساني خودكار نرم افزاربروز  .31

 از راه دور نرم افزار در شبكهاي شهري و محليكنترل  .32

 !فقط با يك كليك پشتيباني ساالنه بصورت آنالين حضوري و غير حضوري .33

  امكان ويرايش امكانات و اضافه كردن موارد سفارشي و دلخواه به برنامه .34
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  : نرم افزار پاركينگبيو گرافي 
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  :تعريف تعرفه  

ود و با استفاده از اين امكان شما ميتوانيد تعرفه هايي بصورت دلخواه براي هر نوع خودرو تعريف كنيد ميتوانيد بازه اي را رايگان تعريف نم

اي اضافي تعريف نمود و يا اينكه جهت تخفيف چند دقيقـه ورود بـه   يا نحوه محاسبه هر خودرو را بصورت ساعت اول و يا ورودي و ساعته

  .متنوع ديگري نيز در نرم افزار گنجانده شده استحالتهاي  .ساعت اضافي را در محاسبات لحاظ نكرد

  :خروج خودروها –نحوه ثبت ورود 

  :به چند روش قابل انجام است اين امكان 

  :روش دستي 

بـديهي اسـت كـه    . را بر روي صفحه اصلي نرم افزار تايپ كرده تا ورود يا خـروج ثبـت گـردد    كارتميتوان هنگام ورود يا خروج شماره 

خودروهـاي  (نرم افزار ابتدا از قبوض صادره  ثبت كارتتشخيص ورودي يا خروجي بودن كارت بر عهده نرم افزار است چرا كه در هنگام 

را  كـارت نرم افـزار  ) عدم وجود در قبوض صادره(خواهد گشت و در صورت يدا نشدن آن  كارتبدنبال آن شماره ) اركينگموجود در پ

ارت توسط پاركبـان بـاال رفتـه و نيـز     بديهي است در اين روش امكان تايپ اشتباه شماره ك.بعنوان قبض صادر شده در نظر خواهد گرفت

  .كندي در ثبت ورود و خروجها بوجود خواهد آمد

  :روش مكانيزه 

بديهي . شماره كارت را براي نرم افزار بفرستد كارتخواننگهداريد تا بالفاصله  دستگاه كارتخوانرا بر روي  كارتدر اين روش كافيست تا 

  .است كه در اين روش عالوه بر باال رفتن سرعت ثبت ورود و خروج درصد اشتباهات پاركبان در نرم افزار به صفر ميرسد
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  :صدور قبضروش   

كه در اين قبض پـالك سـاعت و تـاريخ    اهده پالك خودرو قبض صادر ميكند اين حالت به انتخاب كاربر و يا خودكار نرم افزار با مشدر 

خودرو از پاركينگ خارج ميشود با ارائه قبض به كاربر ، توسط دسـتگاه  هنگاميكه  .ه شده استدورود و نيز يك باركد و سريال قبض گنجان

  .لغ محاسبه و نمايش داده ميشودباركد خوان باركد خوانده شده و مب

  :، تغيير اعتبار كارتها كارتثبت 

را ثبت ميكنيم تا نرم افزار شماره اي به آن اختصاص دهد چرا كه شناسايي كارت بر  RFIDكارتهاي مغناطيسي در اين بخش از نرم افزار 

كارتها يكبار براي هميشه ثبت ميگردند و در چرخه استفاده قرار ميگيرند، ايـن كارتهـا ممكـن    .اساس كد هگز آن بسيار مشكل خواهد بود

باشد و يا ممكن است رايگان باشد و يا اينكه هـر كـار داراي    مشتركا براي افراد متفرقه استفاده گردد ممكن است دست يك است از آنه

  .انتخاب نمود كاربرخاصي باشد كه نحوه عملكرد آنرا ميتوان بر اساس دلخواه  تعرفهنوع 

ـ  ن كارتها پس از ثبت شدن همگي وضعيتي فعال و قابل استفاده دارند، ميتوان كارتها را غير فعال نمود و يا از حالت غير فعال خارج نمود اي

اجازه شما از پاركينـگ  بعنوان مثال خودرويي كه بدون . تغيير وضعيت بر اساس ضرورتي كه در پاركينگ ايجاد ميشود استفاده خواهد شد

خارج شده است كارتش  را غير فعال ميكنيد و يا كارتي كه گم شده است را غير فعال ميكنيد تا در صورت استفاده مجدد سيستم به شـما  

  .هشدار دهدو از اين طريق امنيت خود را چند برابر كنيد

 :كارتهاي رايگان

ايـن بخـش را   . در اين بخش ميتوانيد برخي از كارتهايي را بصورت رايگان تعريف كنيد تا در هنگام تردد اين افراد مبلـغ محاسـبه نگـردد   

  .ميتوانيد كارتها را نفر به نفر و يا دسته اي تعريف كنيد. ميگويند VIPاي مهمانان يا كارته
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  :تعريف مشتركين  

اين شـماره  . شناسايي ميشود 1ما يك مشترك هميشگي داريم بنام متفرقه كه با كد ) برنامه پاركينگ( نرم افزار پاركينگدر اين بخش از 

  .براي خودروهاي عموم استفاده ميشود

شتراك هـا بـه دو   در اينجا نوع ا. شما ميتوانيد به تعداد نا محدود مشترك ايجاد كنيد و بر اساس نوع دلخواه اشتراك آنها را انتخاب كنيد

  :دسته تقسيم ميشوند 

  :اشتراك ماهانه

در اين حالت هر مشترك بصورت ماهانه حق عضويت را پرداخت ميكند، در حقيقت او يك جايگاه پارك هميشگي بـراي خـود خريـداري    

  .نموده است كه چنانچه حضور داشته باشد يا نه بايد رزرو نگهداشته باشد

  :اشتراك اعتباري

از شارژ مشترك كم كرده تـا   ورود و خروجدر هر بار  نرم افزار پاركينگمبلغي بعنوان شارژ از مشترك دريافت ميگردد كه در اين حالت 

  .به صفر برسد

اره كارت اشتراك درخواست ميكند تا در صـورت هـر بـار    در ثبت رانندگان مشترك برنامه پاركينگ از شما يك شماره كارت بعنوان شم

بصورت خودكار پيام  نرم افزار پاركينگدر هنگامي كه شارژ يا اعتبار مشتركين به پايان برسد .ورود و خروج صاحب كارت مشخص گردد

اسـتفاده كـرد و ميبايسـت از     ورود يـا خـروج  مناسب را صادر ميكند و كارت از درجه اعتبار ساقط ميشود و نميتوان از آن كارت بعنوان 

  .مشترك بصرفه نخواهد بودحالت با توجه به سياستگذاري هاي مديريت پاركينگ براي كارتهاي متفرقه استفاده كند كه در اين 
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 :و تخفيفات ارگانها  

ر است درصدي از مبلغ پاركينـگ مشـتريان خـود را    در اين قسمت ليست ارگانها، نهادها و يا اشخاصي كه با پاركينگ قرارداد دارند و قرا

پرداخت نمايند ثبت كنيد تا بتوانيد درصد تخفيف را اعمال و نيز در بازه زمـاني مشـخص بتوانيـد گـزارش تـردد مشـتريان و نيـز مبلـغ         

  .بستانكاري از آنها را در گزارشي تهيه و به به طرف قرارداد خود ارسال نماييد

  :تعريف كاربران

در اين بخش مديريت پاركينگ ميتواند تعداد نا محدودي كاربر را بعنوان كاربران سيستم پاركينگ تعريف كند و هر كاربر بـا اسـتفاده از   

  .حدوديتهايي كه در نظر گرفته شده است استفاده ميكنندبا تعيين م نرم افزار پاركينگرمز عبور و نام كاربري خود از 

در ادامه بحـث بـه   . الزم به ذكر است كه كاربران به هيچ عنوان نبايد از رمز عبور ساير كاربران مطلع باشند خصوصا رمز عبور مديريت 

  .اهميت فراوان اين موضوع پي خواهيد برد

  :ارسال پيامك گزارش

يك مدير پاركينگ را بي نياز از هر نوع دسترسي اينترنتي يا حضور در پاركينگ مدير را آگاه ميكند كه در  نرم افزار پاركينگاين بخش از 

گ از صبح چند خودرو آمده اند و چندتا رفته ند؟ چقدر تا اآلن كاركرد داشته است و يا چند خودرو داخل پاركين! پاركينگ چه خبر است

  .موجود است

فقط كافيست تا وارد اين بخش از نرم افزار كنترل مديريت پاركينگ شده و نام مديرهايي كه ميخواهـد پيـام گـزارش كـاركرد پاركينـگ      

  .ارسال شود را وارد كنيد
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  :ثبت عكس ورودي خودرو  

بصورت خودكار دستور ثبـت عكـس را    نرم افزار پاركينگهنگام ورود خودرو چه بصورت دستي چه بصورت مكانيزه ثبت ورود انجام شد 

اين عكس در هنگام خروج بهنگام ثبت خروج مجـددا بـر رو صـفحه    . براي دوربين ارسال ميكند و عكس را در حافظه سيستم نگه ميدارد

  .اين امر جهت باال بردن امنيت پاركينگ بسيار ضروري است. نمايش داده ميشود 

پس از ثبت عكس ورودي پالك را از عكس تشـخيص داده و   نرم افزار پاركينگاستفاده ميكنيد  تشخيص پالكاگر از ماژول نرم افزاري 

رد چرا كه مهم كارت است ، ضـرورت پـالك وقتـي    ثبت پالك ضرورت چنداني ندا. بهنگام ساير اطالعات ورودي در سيستم ثبت ميكند

و يا هنگام ثبت فـرار  . مشخص ميشود كه كارت نباشد و شما بخواهيد ساعت ورود راننده اي را كه كارت خود را گم كرده است پيدا كنيد

  .خودرو بخواهيد پالك آنرا ثبت كنيد

 : و فراري پالكهاي ممنوع     

پالكهايي .در صفحه اصلي داده شود وارد كنيددر اين قسمت ميتوانيد پالكهاي ممنوع را كه براي آنها در هنگام مشاهده ميخواهيد آالرم 

در كنار پالك تشخيصي ظاهر پيامي مبني بر ممنوعه قسمت وارد شوند به هنگام مشاهده در صفحه اصلي بصورت خودكار كه در اين 

  .بيشتري از اين پالك دريافت كنيد فوق اطالعات پالك غير مجاز ميتوانيد با كليك بر روي آالرم ،ميشوند

  :ترددكنترل 

يافت كارت يا چاپ قبض اقدام به ثبت پالكهاي عبوري بهمراه ساعت و افزار اين قابليت را دارد كه بصورت نامحسوس بدون درنرم 

ر گزارشات ن جهت بازرسي و بازبيني داين پالكها بصورت كلي در دسترس مديرا دربهاي ورودي و خروجي ميكند،بور آنها در تاريخ ع

  .ميگيردداليل ديگر قرار ودروهاي متخلف بدون كارت و ساير ميگيرند و نيز در دسترس كاربران جهت برخورد و شناسايي با خ قرار
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  :قابل حملگزارشات   

انتقال از گزارشات گنجانده شده در نرم افزار داشته باشند، براي مثال ميتوانيد  و كاربران ميتوانند انواع خروجيهاي قابل حمل ومديران 

يا پرينت كنيد ويا از دادهاي آماري آن استفاده  ذخيره كنيد و آنرا بايگاني حمل و  excel يا  wordيا   pdfفرمت  يك گزارش را با

  .نماييد

  :ماژول امنيتي 

ر پاركينگ است و به مديريت پاركينگ ميگويد كه چه اتفاقاتي در نـرم افـزار افتـاده    اين امكان جديد از نرم افزار در اصل جاسوس شما د

چـه سـاعتهايي بـه سيسـتم      كاربراناست چه قبضهايي حذف شده است؟ چه قبضهايي دستكاري شده امد، چه كسي اينكار را انجام داده، 

  ...در اصل مو را از ماست ميكشد! ي شما را از روي دستتان دزديده استمتصل شده اند و چه كسي رمز عبور مديريت
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  :نرم افزار پاركينگگزارشات   

  

  :ها را با هم مرور ميكنيمچند نمونه از گزارشات و كارآيي هاي آن نرم افزار پاركينگبا توجه به گستردگي انواع گزارشات 

در اين گزارش يك بازه مشخ تعيين شده و نام همه كاربراني كه عملكرد ريالي داشته اند ليسـت شـده و   : خالصه عملكرد ريالي كاربران

  .مبلغ كاركرد كلي آنها را در آن بازه مشخص ميكند

هر تاريخ مشخص ميكند كه پاركينگ در آن روز چه تعـداد  در اين گزارش بر اساس بازه تاريخي در : خالصه عملكرد تعدادي پاركينگ

  .ورودي خروجي و كاركرد ريالي داشته است
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اين امكان را به شما ميدهد كه با فقط يك كليك كليـه اطالعـات قبـوض     نرم افزار پاركينگدر اين گزارش : گزارش موجودي پاركينگ  

از اين گزارش براي چـك كـردن دوره   . تاريخ و ساعت و نوع خودرو هاي داخل پاركينگ را  بر روي كاغذ داشته باشيدصادر شده اعم از 

  .اي پاركينگ و يا هنگامي كه قرار است براي مدتي به سيستم دسترسي نداشته باشيم استفاده ميشود

تاريخ و ساعت آنرا نيز مشخص ميكنيم تا بدانيم هر كـاربر   كاربردر اين گزارش عالوه بر مشخص نمودن نام :  گزارش كاركرد كاربران

در اين .در هنگام تغيير شيفتها از اين گزارش بيشتر استفاده ميشود. در ساعتهاي خاص يكروز به چه صورت و چه مبلغ كاركرد داشته است

  .قسمت نيز خالصه و ريز عملكرد كاربران از مشتركين و نيز دريافتيها بصورت پيشپرداخت و نيز عودتهاي كاربران وجود دارد

كينگ شامل تعداد زيادي از انواع گزارشات ميباشد كـه يـك مـدير    اين نوع گزارشات سيستم مديريت پار :گزارشات مديريتي نموداري

خروج بر اساس تعداد و ريـالي  –جهت بهره برداري صحيح و تصميم گيري موثر از آنها استفاده ميكند براي مثال گزارشات نموداري ورود 

ريت بيشـتري احتيـاج دارد و يـا گـزارش     مشخص ميكند در چه ساعتهايي از روز كدام دربهاي پاركينگ شلوغتر است و بـه نيـرو و مـدي   

نموداري كاركرد ريالي يا تعداد به تفكيك روز يا ماه كه مشخص ميكند چه ماههايي از سال و چه روزهايي از ماه نسبت به سـاير شـلوغتر   

  .است و نياز به نيروي بيشتري دارند

ميشود كه بصورت نا محسوس سيستم شما را كنترل  ماژول امنيتيهمانطور كه از اسمش پيداست اين گزارش مربوط به :گزارشات امنيتي

يكـي تغييـرات   : بخـش اسـت    3اين گزارشات شـامل  . ميكند تا در هنگام صالحديد مديريت پاركينگ گزارشات را براي شما نشان دهد

ست، دومي ساعت هاي ورود و خروج كاربران است  و سومي قبوض كه مشخص ميكند چه كاربري چه قبضي را دستكاري يا حذف كرده ا

كه اگر كسي بخواهد اشتباها با نام كاربري شخص ديگري وارد شود و يا عمدا ، كلمه عبـور را اشـتباه وارد    كاربراندسترسي هاي نا معتبر 

  .ميكند
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  :بيوگرافي سخت افزار پاركينگ

  :يا بدون لمس RFIDكارت مغناطيسي 

  

  ميليمتر 2قطر  ميليمتر  55*85: سايزمشخصات ظاهري 

  نقره اي –طالئي  – سفيد: رنگ 

 PVCقابل چاپ  )مشابه كارت عابر بانك(پالستيك فشرده : جنس
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  :مشخصات فني  

  .سانتيمتر 8از فاصله حداكثر   RFIDداراي تراشه مغناطيسي آفالين، قابل تشخيص براي ريدرهاي 

! ناطيسي موجود در كارت كامال مخفي در كارت بوده و غير قابل رويت و آسيب رساندن ميباشد؛ اين نوع كارت تقريبا خراب نشدنيتراشه مغ

  . هستند

از آنجا كه كارت بصـورت  . ميباشد و هر شماره سريال منحصر بفرد ميباشد Hexرقمي بصورت كد  11الي  10هر كارت داراي شماره سريال 

RO )read only(  ميباشد قابليت نوشتن)بر روي تراشه كارت  ميسر نيست، لذا افراد سود جو نميتواننـد  ) توليد شماره سريالهاي جعلي مشابه

  .با داشتن اين كارت و درج شماره سريالهاي مشابه از آن سوء استفاده نمايند

تگاه ندارند ، بعنوان مثال شـما ميتوانيـد بـا قـرار دادن     ريدرهاي اين نوع كارت نياز به لمس يا قراردادن مستقيم كارت روي جلوي چشمي دس

  .سانت از دستگاه ، از پشت شيشه كارت را به دستگاه معرفي كنيد 8دستگاه پشت شيشه و رعايت همان فاصله 
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  )توليد شركت(: Reader RFIDكارتخوان يا   

  

  Cm 5*8*14: سايز

  جنس پالستيك فشرده. رنگ سفيد 

  كامپيوترآداپتور و پورت سيستم : منبع تغذيه 

 COMو پورت   USB2 :كابل انتقال داده
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بورد الكتريكـي حـاوي آي سـي هـاي كـد       EM18ولت، ماژول بوبين  5شامل المپ چشمك زن زمان خواندن اطالعات، بوغ : مشخصات فني  

  .نويسي شده جهت ارتباط و انتقال دادهاي دريافتي از بوبين و كامپيوتر

در جلوي بوبين يا همان ماژول سخت افزاري كارتخوان قـرار ميگيـرد    كارت مغناطيسياست كه وقتي روش كار اين كارتخوانها به اين صورت 

كـد  . سيم پيچ داخل كارت را فعال كرده و كد را دريافت ميكند كه اين كد همان عدد هگز و شماره سريال ثابت كارت ميباشـد   RFIDامواج 

ط ماژول به برد الكتريكي منتقل شده و در صورت كامل بودن اطالعات آنرا از طريق كابل داده به كامپيوتر منتقل و از آنجـا  دريافت شده توس

  .نرم افزار كد دريافتي را پردازش ميكند

امي مـورد اسـتفاده   منبع تغذيه متصل به كارتخوان جهت تامين برق مورد نياز در صورت ضرورت استفاده ميگردد بيشتر اين منبع تغذيه هنگـ 

ولت را براي عملكرد صحيح دستگاه تامين كنـد چـرا كـه كابـل انتقـال داده       5.2قرار ميگيرد كه مادر بورد سيستم كامپيوتر نتواند ولتاژ دقيق 

  .كارتخوان هم جهت تامين ولتاژ و هم جهت انتقال داده كارت خوانده شده مورد استفاده قرار ميگيرد

سخت افزار همزمان استفاده ميكنيم ممكن است اگر مادر بورد مناسبي استفاده نكرده باشيد افت ولتاژ شـديد بـر روي    هنگامي كه ما از چندين

مادر بورد ايجاد شده و دستگاه كارتخوان شما كه حساس ترين وسيله از قطعات سخت افزاري شما است درست كار نكنـد در اينگونـه مواقـع    

  .براي اين موضوع ميباشدمنبع تغذيه آداپتور راهكار خوبي 
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  :تشخيص پالك و ثبت عكس وروديدوربين   

  

چند  ipبراي عكسبرداري و نيز تشخيص پالك استفاده ميشد اما اكنون دوربينهاي حرفه اي  usbنسخه هاي قديمي نرم افزار از دوربينهاي  در

  .منسوخ گرديد usbوربينهاي مگا پيكسلي تحت شبكه اين عمليات را انجام ميدهند و كم كم استفاده از د

امكاناتي جهت تسهيل تشخيص پالك براي بهبود كيفيت عكسبرداري و تشخيص پالك خودرو مورد استفاده قرار ميگيرند كه براي دوربينهايي 

ديگري كه در اين دوربينها بسـيار حـائز اهميـت    قابليت . يا ديد در شب در حالتي كه نور كم باشد ميباشد  irتصوير دارند كه عموما از حالت 

يا لنز متغير  Varifocalقابليت ديگر از اين دوربينها .يا حذف مستقيم منبع نور است كه باعث كور شدن دوربين ميگرديد WDRاست قابليت 

  .است كه ميتوان دوربين را در حالت زوم قرار داد تا تشخيص پالك از فاصله دورتر نيز ميسر باشد
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. نياز دارد كه بتواند خروجي تصوير را داشته باشد RTSPافزار پاركينگ جهت تشخيص پالك و گرفتن تصوير از دوربين به پورتوكلي بنام نرم   

  .مشخصات ذكر شده دوربين ميتواند يك دوربين تشخيص پالك را تشكيل دهدمجموعه 

  )توليد شركت: (تابلو سيگمنت نمايش مبلغ قابل پرداخت

  

ميباشد كه براي نمـايش    cm  5*20*30داد رقمهايي كه سيگمنتها نشان ميدهد سايزشان متفاوت است در حالت استاندارد سايزبسته به تع

  .رقم استفاده ميگردد 5

  .ميباشد ستيك فشردهدودي از جنس پال رنگ قاب مشكي و صفحه
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  :مشخصات فني  

سيگمنت و يك بورد الكتريكي براي روشن شدن سيگمنت ميباشد لذا مثال براي تابلوهاي سيگمنت براي نمايش هر رقم داراي يك عدد سون  

  .بورد و يك بورد براي اتصال و انتقال داده ها به كنترل مدار ميباشد 5سون سيگمنت  5رقم نشان ميدهند  5يك تابلو سيگمنت كه 

 12ورد انتقال ميدهد ميباشـد و يـك منبـع تغذيـه     داده ها را از مادر ب USB2.0يا  comتابلو سيگمنتها داراي يك كابل ديتا كه توسط پورت 

است  نرم افزار پاركينگانتقال داده در سيگمنتها يك طرفه است چرا كه اين .ولت كه برق مورد نياز براي روشن شدن سيگمنتها را مهيا ميكند

  .ها فقط وظيفه نمايش دادن اطالعات را دارندكه اطالعات را به تابلو سيگمنتها انتقال ميدهد و آن

مورد استفاده تابلوهاي سيگمنت مبلغ قابل پرداخت در جلوي درب خروجي پاركينگ است چرا كه همزمان با زدن كارت خروجي توسـط نـرم   

يگمنتها نيز نمايش داده ميشـو تـا   افزار كنترل و مديريت پاركينگ مبلغ مورد نظر عالوه بر نمايش بر روي صفحه كامپيوتر بر روي اين تابلو س

 .راننده نيز از مبلغ قابل پرداخت مطلع گردد

نسل جديد اين سيگمنتها تراشه اي طراحي گرديده است كه در صورت قطع يا خاموش بودن سيگمنتها سيگنال و كدهاي مربوطه بـه نـرم   در 

  .نمايش يا عدم نمايش عدد يا مبلغ اتخاذ گرددالزم براي يگردد تا تصميمات افزار ارسال م

  )توليد شركت( :تابلو سيگمنت نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ

ميدهد سايزشان متفاوت  بسته به تعداد رقمهايي كه سيگمنتها نشان سيگمنتهاي مبلغ قابل پرداختاين نوع از تابلو سيگمنتها نيز مانند نمايش 

  .رقم است 3ميباشد كه حاوي   cm  5*27*37:است در حالت استاندارد سايز
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  .رنگ قاب مشكي و صفحه دودي از جنس پالستيك فشرده و چوب ميباشد  

  :مشخصات فني 

اخت استفاده ميشوند چرا كه از فاصله تابلو سيگمنتهاي نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ معموال از سون سيگمنتهايي بزرگتر از مبلغ قابل پرد 

  .دور بايد قابل رويت باشند

 تابلو سيگمنتهاي نمايش  مبلغ قابـل پرداخـت  مكانيزم دروني انتقال داده و عملكرد تابلو سيگمنتها نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ نيز مانند  

برد الكتريكي براي يك نمايش سه رقمي استفاده ميشود كـه بلنـد    4انتقال داده هاي آنها بزرگتر بوده و از ميباشد با اين تفاوت كه طول كابل 

  .پاركينگ ميباشد تابلو سيگمنتهاي نمايش مبلغ قابل پرداختبودن كابل انتقال داده نيز بخاطر وجه تمايز آن و مورد استفاده متفاوت با 

رد استفاده تابلوهاي سيگمنت نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ در جلوي درب ورودي جايي كه خودرو هنـوز وارد پاركينـگ نشـده اسـت     مو

ميباشد چرا كه هدف نشان دادن ظرفيت خالي پاركينگ قبل از ورود به پاركينگ براي رانندگان اسـت از ايـن رو از سـيگمنتهاي بـا رقمهـاي      

  .اده بيشتر استفاده ميگردندبزرگتر و طول كابل د
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  :مديريت ارسال پيامكدستگاه   

  

مودم است كه يك سيمكارت داخل آن قرار داده ميشود تا از آن براي ارسال پيامـك اسـتفاده شـود ،     gsmاين دستگاه در اصل يك دستگاه 

  .قابليت ارسال پيامك را ندارند gsmالبته بيشتر مودمهاي 

  .كامپيوتر متصل ميگردند  USBدارند و مانند آنها به پورت  USBدستگاههاي جي اس ام ارسال سايزي شبيه به يك فلش 

دو  دستگاههاي جي اس ام اغلب چندين پورت از پورتهاي كام را باز و از آنها براي استفاده از نرم افزارهاي خود استفاده ميكند و فقط يـك يـا  

از آن پورتها براي اسـتفاده در نـرم افـزار     نرم افزار پاركينگنرم افزارهاي ديگر براي استفاده باز خواهد گذاشت كه  پورت آنرا جهت استفاده

  .استفاده ميكند
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در  پيامك گزارشكينگ براي ارسال موارد استفاده از دستگاههاي ارسال پيامك ميتواند گسترده باشد بعنوان مثال در نرم افزارهاي عمومي پار  

ساعتهاي خاص از روز استفاده ميشود كه در اين پيامك مشخصات كاملي از كاركرد پاركينگ وضـعيت ورودي خروجـي و موجـدي پاركينـگ     

عمومي  نرم افزار پاركينگمرزي عالوه بر موارد استفاده در  نرم افزار پاركينگترانزيت يا  نرم افزار پاركينگبراي مديران ارسال ميشود يا در 

اين امر باعث كم شدن حجـم  براي ارسال پيامك نوبت دهي براي خروج از مرز و يا مشخص كردن نوبت آنها به رانندگان استفاده ميشود كه 

  .تماسهاي رانندگان و يا مراجعه كمتر آنها به پاركينگ جهت دريافت نوبت خواهد شد

  )توليد شركت(: راهبند كنترلر 
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. دستگاه راهبند Openاز يك طرف به پورت سيستم كامپيوتر متصل گرديده است و از طرف ديگر به كليد  usb2.0دستگاه با خروجي اين   

دستگاه در دو مدل طراحي گرديده است يك مدل كه از رله براي فرمان دادن به دستگاه استفاده ميكند و يك مدل كه از آي سي براي باز اين 

  .به نوع راهبندي كه استفاده ميكنيد اين دستگاه انتخاب ميگردد بسته. هبند استفاده ميشودكردن را

هبند جهت گذر خودرو ميباشد كه ميتوان براي بستن از طريق دستي و يا فتوسلهاي خطي راهبند عملياتي اين كنترلر فقط باز كردن رامكانيزم 

يب امنيت در بستن رابند و نيز باال بردن سرعت عمل از فتوسل جهت باالبردن ضراستفاده . راهبند استفاده كرد Closeها به كليد و اتصال آن

هبند در هنگام وجود مانع و نيز بستن راهبند پس پاركينگ و كاربر اكيدا توصيه ميگردد، اساس كار فتوسلهاي خطي جلوگيري از بسته شدن را

  .خودكار ميباشد از رد شدن مانع بصورت
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  ...انتخاب شما آغاز تعهد ماست 


