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Visegrád 

 
 

 

 
 Tárgy: Ajánlat 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Ajánlatkérésüknek megfelelően küldöm Önöknek cégünk ajánlatát. 

 

A Sessionbase Kft. számos kis, közép és nagyvállalatnak szállított már szoftver-rendszereket 

és számítástechnikai eszközöket. Cégünk az ajánlott rendszerrel mindazt a műszaki és 

technológiai színvonalat biztosítja majd az Önök számára, amelyet napjainkban minden 

informatikai rendszert vásárló cég joggal elvárhat szerződött partnereitől és beszállítóitól. 

 

AJÁNLATUNK A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN 

A mellékletben található referencia-listánk, illetve a teljes komplex parkolási ügyviteli 

rendszerre vonatkozó rendszerleírás. 

 

AJÁNLATUNK A HÁTTÉR RENDSZEREK BIZTOSÍTÁSÁRA 

A szerződés teljesítése során cégünk biztosítja a szükséges szerverkapacitásokat a központi 

telephelyein (frontoffice szerver, backoffice szerver), továbbá a munkavégzéshez szükséges 

kommunikációs csatornákat, úgy mint SIM kártya, zárt hálózatú GSM/GPRS adatforgalom 

titkosított csatornákon továbbítva a GSM szolgáltató és a végfelhasználó között, a megfelelő 

hálózati eszközkapacitásokat (router, megfelelő szintű sávszélesség). Továbbá biztosítjuk a 

központi adatmentő egységeinkben a keletkezett adatok biztonságos mentését, szükség esetén 

visszatöltését. Az eszközeink védett szervertermekben vannak, ahol 24 órás állandó 

személyzet biztosítja a rendszerek védelmét, illetéktelenek belépésének megakadályozását. 

Az Önök szervezete részéről az irodai számítógépek, nyomtatók és egy internetkapcsolat 

szükséges a rendszerek eléréséhez és használatához.  

 

Ezen felül a munkavégzéshez szükséges kellékanyagokat szükséges biztosítaniuk (csekk, A4-

es csekkes lap, sima A4-es lap, boríték, nyomtató patron, hőpapír a mobil nyomtatókba stb.). 

 

AJÁNLATUNK A RENDSZER JOGSZABÁLYKÖVETÉSÉRE, FEJLESZTÉSÉRE 

Cégünk vállalja az ügyviteli rendszerrel kapcsolatos jogszabálykövetési feladatok ellátását a 

rendszer egyes elemeinek igény szerinti módosítását, továbbá a külső kapcsolatok 

támogatását (Posta, BM jármű- személy és lakcímnyilvántartás stb.). 

 

  

http://www.session.hu/
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SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

Az alap (PARK, PÉNZ, PERESÍT) modulok bevezetése során egyszeri díjat számítunk fel, 

ez 140.000 Ft + ÁFA.  

A díj  magában foglalja a rendszer telepítését, paraméterezését és a szükséges oktatások 

megtartása.  

 

Az alap (PARK, PÉNZ, PERESÍT) modulok és az eszköz bérlési szolgáltatásért fizetendő 

havidíj 160.000 + ÁFA.  

A havidíjba beletartozik 2 db PDA + mobilnyomtató + SIM kártya és a szükséges 

adatforgalom biztosítása, továbbá a napi használathoz szükséges számú frontend és backend 

szoftverhasználati liszensz is működési területükre vonatkozóan. 

 

A szolgáltatás minimális megrendelési ideje 24 hónap. 

 

Opciós lehetőségek az alábbi kiegészítő modulokra: 

 

• WEBPENYj 180 000 Ft+Áfa/hó 

• Zárt parkolást kezelő modul 100 000 Ft+Áfa/hó 

• Ügyfélablak 50 000 Ft+Áfa/hó 

• Ügyfélablak - bankártyás fizetés 20 000 Ft+Áfa/hó 

• Időpontfoglaló 30 000 Ft+Áfa/hó 

• PDA üzenetküldő 10 000 Ft+Áfa/hó 

• VCC modul 70 000 Ft+Áfa/hó 

  

 

 

Remélem ajánlatunk megfelel igényeiknek és mielőbb partnereink között üdvözölhetjük 

Önöket. 

 

Budapest, 2022.03.07 
 

 
 

Tisztelettel: 

 

 

 

…………...……………. 

Schäffer Zoltán 

Sessionbase Kft. 

ügyvezető igazgató 

 

http://www.session.hu/


 
 

 

Árajánlat 
 

 

Tisztelt Eöry Dénes polgármester úr! 
 

 

 

Köszönettel vettük megkeresését parkolójegy-kiadó automaták bérlésével 

kapcsolatban. Az Önök által megadott műszaki tartalmat figyelembe véve ezúton 

ajánljuk a Flowbird cég Strada termékcsaládját. A Flowbird piacvezető a 

parkolójegy-kiadó automaták piacán.  

 

A készülékeket minimális bérlési ideje: 24 hónap. 

 

Flowbird Strada Gen3. parkolójegy-kiadó automata felépítése moduláris 

rendszerű, főbb paraméterei: 

 

Készülékház 

A készülékház két elválasztott szekrénytagból áll (szervizrész, trezorrész), 

melyeket külön ajtón keresztül lehet elérni, és önálló zárszerkezettel rendelkeznek, 

ajtónként különálló nyitásérzékelővel. 
A ház és az ajtók anyaga 2 mm vastag, korróziógátló és anti-grafiti bevonatú acél. 

Felülete: Elektrosztatikus porszórással festett és lakkozott felület, 

kültéri kivitelben. A felületi védelem további előnye, hogy egyszerű 

műveletekkel eltávolíthatóak a különböző szennyeződések (pl: 

graffiti). Az alkalmazott felületi védelem összességében biztosítja, 

hogy az időszakos tisztítások után a STRADA automaták visszanyerik 

az új állapotú kinézetüket. 

A STRADA automata házának felületi védelme kiterjed a 

napsugárzás UV komponense ellen, általános közhasználatú 

vegyszerek ellen, továbbá általános használati tárgyakkal (érme, 

kulcs, toll) nem lehet a felületét megkarcolni. 

A zónajelző indikátor felár ellenében választható opció. 

 

 

Zárszerkezet, érmebiztonság 

A biztonság megfelel a DTG07131 (EN14450 Level S2) + P0 to P4 

levels (EN12414:2020) szabvány előírásainak. Az alap biztonsági 

szint felár ellenében növelhető. 
  



 
 

 

Érmekazetta 

Önzáró pénzkazetta rendszer hármas zárszerkezettel (a pénz automata házból 

történő kiürítéséhez 2 db, a transzfer pénzkazetta ajtajának nyitásához 1 db 

külön kulcs szükséges).  

Kapacitás min. 2.000 érme (vegyes érmehasználat esetén).  
 

Kijelző 

Grafikus LCD anti-reflex polikarbonát előlappal. Mérete alkalmas az automata 

használatához szükséges fontos információk megjelenítésére.  

 

PAL (színes képernyővel) 

 

- 7’’-os LCD TFT monitor LED-es 

háttérvilágítással, 262144 szín 

- Monitor felbontása: 800 x 480 pixel 

- Monitor mérete: 152 x 91 mm 

- Kijelző fényereje: 400 cd/m² 

- Kijelző kontraszt: 1000/1 

- Üveg borítás: nem karcolódó és UV ellenálló polikarbonátból készül (8 mm vastag)  
 

Egyéb elvárások 

Az automata a kezeléséhez szükséges információkat magyar, angol és német nyelven biztosítja 

a kijelzőn keresztül, nyelv választási lehetőséggel. A nyelvek listája bővíthető.  

 

Nyomógombok 

A kapacitív billentyűzeten a billentyűzetkiosztás szabadon választható.  

Javasolt változat rendszámbevitel esetén: 

 
 

 

Érmefelismerő rendszer 

A készülék elektronikus érmenyílás retesszel, programozható érmefelismerővel, köztes 

érmetárral rendelkezik. A forgalomban lévő magyar érmetípusokat (jelenleg 5 Ft, 10 Ft, 20 Ft, 

50 Ft, 100 Ft, 200 Ft), valamint a forgalomban lévő Euro érméket (jelenleg 5 Eurocent, 10 

Eurocent, 20 Eurocent, 50 Eurocent, 1 Euro, 2 Euro) fogadja el. Az érmék elfogadása 

engedélyezhető, letiltható. A nem megfelelő vagy letiltott érméket az érmefelismerő a 

pénzkiadó vályúba üríti, mely tömítés ellen védett. A tranzakciót az ügyfél bármikor 

megszakíthatja, a maximális érmeszám elérésekor az adott tranzakció automatikusan törlődik, 



 
 

az addig bedobott érméket az automata a pénzkiadó vályúba üríti. Biztosított a tesztérmével az 

automata működőképességének ellenőrzése, tesztjegy nyomtatása. 
 
A1000 – NFC (felár ellenében választható opció) 

A készülék alkalmas lehet érintésmentes (paypass) bankkártyás fizetés 

elfogadására. Ebben az esetben a felhasználó a billentyűzeten először 

kiválasztja a fizetni kívánt időtartamot, nyugtázza a választását, majd a 

bankkártyájának segítségével kifizetheti a parkolási díját. 
 

Nyomtató 

Ipari hőnyomtató vágófejjel, jegy nyomtatás felhasználó által megadott tartalommal. 
Kapacitás: a papírtekercs mérete 4.500 db jegy nyomtatását teszi lehetővé, 100mm/db jegy 
esetén. 
 

Áramellátás 

Mélymerülés ellen védett zselés akkumulátorral, napelemmel, 

intelligens szolár töltésvezérlővel. A napcella minden irányban 

állítható, az automata tetején elhelyezett fejegységre szerelt.  

Kiépítéstől függően lehet 

- a napelem 30 W-os 

- a 12V-os akkumulátor 27Ah, 42Ah vagy 27+42Ah 

A parkolójegy-kiadó automata ezen kiépítésben önállóan, 

szigetszerű működésre képes, nem igényel 230V-os tápellátást. 

 

Működési feltételek 

Működési hőmérséklet: -25 +55 C közötti. A megengedett maximális relatív páratartalom: 95% 

(+55°C mellett). A készülék megfelel az MSZ EN 12414 általi előírásoknak. 
 
Kommunikáció – Airtime (havidíj ellenében választható opció) 

Állandó, real time 4G adatkapcsolat a központi távfelügyeleti rendszerrel, ipari modemen 

keresztül. A modem szolgáltató független, működik bármely magyarországi szolgáltató SIM 

kártyájával.  

A Flowbird által biztosított SIM kártya képes mindhárom magyarországi mobilszolgáltatóval 

együttműködni, így minden esetben a legerősebb jellel rendelkezővel kommunikál.  
 

Az időszinkronizációt a központi szoftver biztosítja, amely dedikált időszerverről pontosítja az 

órajelét. Alapesetben az időszinkronizáció a központ és az automaták közötti bármely 

kapcsolatfelvételnél megtörténik, hogy az automaták pontossága, és a rendszer egészének 

együtt járása is biztosítható legyen. A kommunikációs kapcsolat bármely elemének kiesése 

esetén a rendszer riasztást küld. 

 
Központi távfelügyeleti szoftver – MyParkFolio 

A többnyelvű (köztük magyar is) üzemeltetési szoftverrel a parkolójegykiadó automaták online, 

real time módon kommunikálnak, minden egyes tranzakció adatai, valamint az automata 

üzemelésével kapcsolatos jelzései az adott tranzakció/esemény keletkezésekor felkerülnek a 

központi szoftverbe. A központi rendszerbe érkező adatokból bármilyen időszakra szóló és 

csoportosítású lista kinyerhető. 

A szoftver az alábbi nyilvántartásokat kezeli: 

• Automatáktól érkező tranzakciók nyilvántartása 



 
 

• Automatáktól érkező riasztási események nyilvántartása 

• Automatától érkező riasztások és naplóbejegyzések típusainak nyilvántartása, 

paraméterezése. 

• Mozgó ünnepnapok nyilvántartása 

• Automaták működési funkcióinak beállítása 

• Automaták konfigurációs adatainak beállítása (riasztási határértékek, stb...) 

• Automaták nyilvántartása, alapadatok módosítása, adatcsoportok megjelenítése: 

forgalom, riasztási események, státuszok stb... 

• Automaták megjelenítése térképen 

• Statisztikák, listák, lekérdezések paraméterezhető szűrési feltételekkel történő 

előállítása (Pl: Excel formátumban) 

• Adatok keresése parkolójegy sorszám alapján. 

Az automaták az alábbi riasztási eseményeket küldik a Központi távfelügyeleti szoftverbe: 

• érme folyamatos átesése 

• papírelakadás 

• papírmennyiség  

• papír kifogyott 

• akkufeszültség  

• akku lemerült 

• trezor telítettség 

• trezor megtelt 

• ajtó nyitás alatt 

• hardver hiba 

• kommunikációs hiba 

 

A konkrét bérleti díj 24 hónapra a fent leírt konfiguráció tükrében: 

 

Leírás Mennyiség Egység 
Egységár 

(EUR) 

Összeg 

(EUR) 

 

Strada Pal Transfer Coin P0 + 27Ah  

+ távfelügyeleti rendszer 

bérlési díja 24 hónapra 

10 db 3 858 38 580 

 

  



 
 

Opciós havi üzemeltetési költség: 

Leírás Mennyiség Egység 
Egységár 

(EUR) 

Összeg 

(EUR) 

 

Airtime SIM kártya és adaforgalmi díj 1 

hónapra és 1 terminálra 
10 db 4 40 

 

Opciós bővítési lehetőség 24 havi bérleti díja: 

Leírás Mennyiség Egység 
Egységár 

(EUR) 

Összeg 

(EUR) 

 

A1000 NFC  utólagos bővítő kit 

bérlési díja 24 hónapra 
10 db 921 9 210 

 

Opciós bővítési lehetőségek, havidíjas költségek: 

Leírás Mennyiség Egység 
Egységár 

(EUR) 

Összeg 

(EUR) 

 

Archipel bankkártya feldolgozó szerver 

licenszdíj 1 hónapra és 1 terminálra 
10 db 5,5 55 

 

 

Fizetési feltételek: a leszállított Megrendelés kézhez vételétől számított 15 napos átutalással kell rendezni a 

fizetendő összeget és Euroban (EUR) a Forgalmazó által megadott bankszámlaszámra. Minden összeg Euroban 

értendő. Egyik ár sem tartalmazza az ÁFÁ-t. 

 

Szállítási feltételek: Megrendelést követően teljesítés 150 nap alatt előteljesítési joggal. A 

jelenleg kialakult helyzetre való tekintettel Ajánlatadó mindent elkövet a szállítási határidő 

betartásáért, de a rajta kiívül álló okok miatti esetleges késés vis maiornak tekintendő és e miatt 

Ajánlatadó nem kötbérezhető. Az ár tartalmazza az automata szoftverének testre szabását, 

továbbá az automata leszállítását Visegrádra. A bérleti díj előre, egy összegben fizetendő a 

leszállítást követően. A működtetési (havi díjas) költségek havonta fizetendőek. Az ár nem 

tartalmazza az alaptest lebetonozását, az automata utcára történő kihelyezését.  

 

Működési feltételek: Mindezeken felül a NFC-s bankkártyás fizetés valós működésének 

feltétele a kártyafeldolgozó céggel (a Flowbird Worldwide partnere az Elavonal) történő 

szerződés megkötése és folyamatos fenntartása. A bankkártyák elfogadásának és 

feldolgozásának díját az Elavon határozza meg.  

 

A bérleti díj magába foglalja a 10 db parkolójegy-kiadó automata esetén: 
- Parkolójegy-kiadó automaták felprogramozása Ajánlatkérő által megadott tarifák szerint 

- 3 db ürítő transzfer pénzkazetta 

- 3 db kulcs szettet (1 db felső ajtó kulcs, 1 db alsó ajtó kulcs, 1 db kasszakulcs) 

- Parkolójegy-kiadó automaták beregisztrálás a távfelügyeleti rendszerbe  



 
 

- Parkolójegy-kiadó automaták beregisztrálás a bankkártya feldolgozó rendszerbe (opció 

megrendelése esetén) 

- 24 havi jótállás 

A parkolójegy-kiadó automata alkalmassá tehető a későbbi NAV bekötésre. 

 

Az árajánlat két hétig érvényes. További kérdések esetén várjuk szíves megkeresésüket. Kérés 

esetén örömmel bemutatjuk működés közben termékünket a távfelügyeleti rendszerrel 

egyetemben. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

Kovács Krisztián 

Márkaképviselet vezető 

     

Budapest, 2022.03.08. 
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Áraj ánlat

Visegrádi Önkormá nyzat
Polgármesteri Hivat ala r észér e

Tisztelt Ajánlatkér !

Koszonjiik ajánlatkérésiiket, melyre tobb szinhí ajánlatot adunk. Ajánlatunk mtartalmazza aZ
Ajánlati felhívásbanrogzitett 1+1 éves tisztánbérleti konstrukci t, de ezen felril_ az esetleges
vfl,asztás lehet ségét biztosítva- megadjuk az automaták vételárát, valarnint olyan bérleti
(lízing)konstrukci t is melynek végén az automaták maradványértéken megvásárolhat k.

1. Vételi aiánlat:

A vételi aján|atban szerepl automaták megegyeznek azbérIeti kmonstrukci kban
szerepl automatákkal. Mindegyik irjszení állapotban Van osszesen maximum2 éven
kereszttil voltak hasznáIatban. Az automatáI<hoz rij akkumulátorokat biztosífunk

Megnevezés Mennyiség Árldb(nett )

Mtíszaki paraméterek:
- Rozsdamentes acél érmekazetta,Iegalább 2000 érme kapacitással. (1 db.
érmekazett a/ aut o m at a)
- 7 ponton zár d ajt reteszelés, tobbszoros mechanikus rogzítéssel.
- P énzb edob ásra nyí l el ektronikus p énzb edob -nyí 1 ás rete sz el é s.
_ Plexivel védett kijelzo és pénzkiad vályu
_ Programozhat 1 6 csatornás elektromechanikus érmefelismer .
_ Bizonylatok el állítása és nyomtatása. (egyedi sorszámozásu parkol jegy és
p tdíjbefizetési bizonylat. Az automataNAv kompatibilis nyugta és számla
nyomtat ására nem alkalmas ) eZ aj elenlegi szabá|yozás szerint nem ktivetelm ény . Az
autom at a j o gszabál ym do sítás es etén b víthet )

NortPark Solar Pic24F PS
használt parkol automata r-r2 db 1.200.000,-

Csere értnekazetta 150.000,-1db
Csere akkumulátorok 75Ah
Solar változat esetén'.Zdb sztikséges/automatu 1 db 85.000,-

3 fázisll intelligens akkutolt
egyszerre 2 db tartalék akkumulátor toltésére alkalmas

75.000,-
ldb



A használt parkol automatákjelenleg kizár lag készpénzes (érmés) és NFC feltolt kártyás
(parkol kártyás) fizetésre alklamasak. (A mobilfizetési rendszerhez (NMFR) tortén
csatlakozás az automatákt l fiiggetlen, kotelez en el írt fizetési platform.)

Az automatákkés bbi b vítése bankkártyás fizetési modullal megoldhat , de ehhez a
bankkártya terminál megvásárlásán kíVtil, alaplap és fels qt ltáLca cserére is sztikség van.
Ennek avárhat koltségei a jelenlegi koltségszinten:
CCV contactless only bankkártya terminál
CPU panel (alaplap)ARM SIM 7600 CCV
Fels ajt lap+táIca
Szerelési díj (helyszíni)

300.000. Ft+Afa/db
265.000. Ft+Áfaldb
75.000. Ft+Áfaldb
50.000. Ft+Áfa/db

A b vítés után ahasznált automaták'náL az al{lÍ:bi funkci k is elérhet ek lesznek:
- Kedvezményes és normál parkolási díj és p tdíj fizetés.
- P tdíj fizetés a p tdíj fizetési felsz lítás ID alapján.
- Parkol hely azonosít beviteli lehet ség

Az át tartalmazza aZ automaták (megrendel által) el készített betonaljzatratortén
telepítését, meglév informatikai háIozatra tortén beállítását, a távfelrigyeleti szoftverek
meglév Szerverekre tortén telepítését és felhasznál i szintrí betanítását, a garanciális id
alatti szo ftverfri s sítést és szo ftverkovetést, help- de sk szol gáltatást.
Garanciális id a telepítést l számított 6 h nap.
Ajánlatunk 60 naptári napig érvényes.
Szállítási határid : A jelenlegi raktárkészlet erejéig (12 db) a megrendelést l számitott 40
nap. (RAL 5010 színben)

1+1 éves Bérleti konstrukci :

Megnevezés Mennyiség Árldb(nett )

NortPark Solar Pic24F PS 10 db 85.000,- tdblh
használt oarkol automata bérlés

Mríszaki paraméterek:
- Rozsdamentes acél érmekazetta, legalább 2000 érme kapacítással. (1 db.
érmekazett a/ auto m at a)
- 7 ponton zár d ajt reteszelés, tobbszoros mechanikus rogzítéssel.
- P énzbedobásra nyíl elektronikus pénzbedob -nyílás reteszelés.
_ Plexivel védett kt1elzo és pénzkiad vályu
- Programozhat 1 6 csatornás elektromechanikus érmefelismer .
_ Bizonylatok eloál'|ítátsa és nyomtatása. (egyedi sorszámozásu parkol jegy és
p tdíjbefizetési bizonylat. Az automata NAV kompatibilis nyugta és számla
nyomtat ására nem alkalmas ) eZ aj elenlegi szabályozás szerint nem kovetelm ény . Az
automat a j o gszabál ym do sítás e s etén b víthet )

A használt parkol automatákjelenleg kizár lrag készpénzes (érmés) és NFC feltolt kartyás
(parkol kártyás) fizetésre alklamasak. (A mobilfizetési rendszerhez (NMFR) tortén
csatlakozás az automatákt l fiiggetlen, kotelezoen el írt fizetési platform.)



Az automaták kés bbi b vítése bankkártyás fizetési modullal megoldhat , de ehhez a
bankkártya terminál megvásárlásán kíViil, alaplap és fels ajt ltáIca cserére is szukség Van.
Ennek avárhat koltségei a jelenlegi koltségszinten:
CCV contactless only bankkártya terminál
CPU panel (alaplap)ARM SIM 7600 CCV
Fels ajt lap+tá|ca
Szerelési díj (helyszíni)

300.000. Ft+Áfaldb
265.000. Ft+Áfaldb
75.000. Ft+Áfaldb
50.000. Ft+Áfa/db

A b vítés után ahasznált automatál<nál az alábbi funkci k is elérhet ek lesznek:
- Kedvezményes és normál parkolási díj és p tdíj fizetés.
- P tdíj fizetés a p tdíj fizetési felsz lítás ID a|apjan.
- Parkol hely azonosít beviteli lehet ség

Az ár tartalmazza az automaták (megrendel áItaI) el készített betona|jzatra tortén
telepítését, meglév informatikai hálr zatra tortén beállítását, a távfeltigyeleti szoftverek
meglév Szerverekre tortén telepítését és felhasznáI i szintrí betanítását' a garanciális id
alatti sz o ft verfri s s íté st é s s zo ft verko veté st, help _ d e sk s zo l g á|tatást.
Ajánlatunk 60 rraptfln napig érvényes.
Szállítási határid : A jelenlegi raktárkészlet erejéig (12 db) a megrendelést l számított 40
nap. (RAL 5010 színben)

3' 1 éves Bérleti konstrukci maradvánvértéken tiirtén megvásárlással :

MegneveZés Mennyiség Árldb(nett )

Mtíszaki paraméterek:
- Rozsdamentes acél érmekazetta,Iegaláhb 2000 érme kapacitással. (1 db.
érmekazetta/ autom at a)
- 7 ponton zétr d ajt reteszelés, tobbszoros mechanikus rogzítéssel.
- P énzb edob ásra nyíl el ektronikus p énzb edob _nyí l ás reteszelés.
- Plexivel védett kljelz és pénzkiad vályu
- Program ozhat 1 6 csatornás elektromechanikus érmefelismer .
- Bizonylatok eloáIlitása és nyomtatása. (egyedi sorszámozásilparkol jegy és
p tdíjbefizetési bizony|at. Az avtomata NAV kompatibilis nyugta és számla
nyomtatásáranem alkalmas ) ez ajelenlegi szabályozás szennt nem kovetelmény. Az
automata j o gszab álym do sítás esetén b víthet )

A használt parkol automatákjelenleg kizár lag készpénzes (érmés) és NFC feltolt kártyás
(parkol kártyás) fizetésre alklamasak. (A mobilfizetési rendszerhez (NMFR) torténcí
csatlakozás az automatákt l fiiggetlen, kotelezoen el írt fizetési platform.)

NortPark Solar Pic24F PS
használt parkol automata bérlés

10 db 120.000, -ldbth

50.000,-/dbMaradványérték 10 db

r



Az automaták kés bbi b vítése bankkártyás fizetési modullal megoldhat , de ehhez a
bankkártya terminál megvásárlásán kíVtil, alaplap és fels a1t ltálca cserére is sziikség van.
Errnek avárhat koltségei a jelenlegi koltségszinten:
CCV contactless only bankkártya terminál
CPU panel (alaplap)ARM SIM 7600 CCV
Fels ajt lap+táIca
Szerelési díj (helyszíni)

300.000. Ft+Áfaldb
265.000. Ft+ÁÍaldb
75.000. Ft+Áfudb
50.000. Ft+Áfaldb

A b vítés után ahasznált automatálaÁl az alihbi funkci k is elérhet ek lesznek:
- Kedvezményes és normál parkolási díj és p tdíj fizetés.
- P tdíj fizetés a p tdíj fizetési felsz lítás ID alapjín.
- Parkol hely azonosít beviteli lehet ség

Az át tartalmazza az automaták (megrendel által) el készített betona|1zatra tortén
telepítését, meglév informatikai há| zatra tortén beállítását, a távfelrigyeleti szoftverek
meglév Szeryerekre tortén telepítését és felhasznál í szinttí betanítását, a garanciális id
alatti szoftverfri ssítést és szo ftverkovetést, help-desk szol g á|tatást.
Ajánlatunk 60 naptári napig érvényes.
Szá|Litási határid : A jelenlegi raktárkészlet erejéig (l2 db) a megrendelést l számított 40
nap. (RAL 5010 színben)

Az automatík és a távfeliigyeleti szoftver minden ajÍnlativáltozat esetében tartalmazza az
EPS Global Zrt.-ve| kiépített interfeszen kereszlull'rlrtén kommunikáci t és rendszerszintti
egytittmríkodést.

Budapest, 2022.03.09.













































 

 

Árajánlat 
Visegrád város parkolás kezelő szoftverrendszerére 

2022. március 9. 

Alapcsomag 
Ellenőri applikáció: 

- Parkolás ellenőrzés NMFR, bérlet és egyéb engedélyekkel 

- Pótdíjazás, QR kódos befizetési lehetőség 

- Parkolójegy vásárlás és kifizetés bankkártyával 

- Pótdíj kifizetés bankkártyával 

- 2db ellenőri eszköz készlet (telefon és nyomtató) 

 

Backoffice szoftver: 

- Többszintű felhasználókezelés 

- Bérletek, engedélyek adminisztrációja 

- Parkolási és büntetési események adminisztrációja, zárt rendszerben kezelése 

- Befizetések adminisztrációja, nyilvántartása 

- Követeléskezelési folyamat KKSZB és MOKK integrációval 

- Panaszkezelési folyamat 

- Riporting rendszer  

- Ellenőr követés és statisztikák 

- Parkolójegy kiadó automaták parkolási adatainak integrációja 

- Eszközkezelés, parkoló automaták működési és pénzügyi státuszainak kezelése 

- Parkolóhelyek, szakaszok, zónák és díjak kezelése 

- Eseményekkel kapcsolatos értesítések, riasztások kezelése 

Webes ügyfélablak: 

- Pótdíjfizetés 

- Foglaltság kijelzés 

- Általános parkolási információk (zónák, díjak, rendelet) 

A szoftvereket a bérbeadó redundáns felhő alapú szerverkörnyezetben futtatja, melynek 

költségeit a bérleti díj tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

Tétel Díj/hó (nettó -Ft) 

Szoftver 

licensz 

500.000 

Support 300.000 

Szerver 

bérlet 

150.000 

Ellenőrzési 

eszközök 

45.000 

Összesen 995.000 

Érvényes: 30 napig 

 



 

 

 

  Okosparkolási csomag (opcionális) 
A csomag ideális esetben a parkolóhelyek egyedi azonosítóval való ellátásával 

és foglaltságérzékelő szenzorok telepítésével teljes, de anélkül is használható. 

Opcionálisan foglaltságjelző ledtáblák installálhatók, ár 

mérettől függően:  

Foglaltsági érzékelő szenzor ára egyedi azonosító felfestésével:  

Ellenőri applikáció plusz funkciók: 

- Parkolás ellenőrzés optimalizálása fogaltsági adatok és szenzorok alapján dinamikus 

parkolóhelyre irányítással 

- Bérletes és NMFR parkolások naplózása és szenzor alapú mérése 

- Emelt tarifájú parkolásindítás pótdíjazással 

Backoffice szoftver plusz funkciók: 

- Részletes riporting parkolóhely szintű foglaltságról 

- Parkolási idő alapú lakossági bérletek lehetősége 

Webes ügyfélablak plusz funkciók: 

- Valós idejű foglaltság kijelzés 

Mobilappikáció (iOS és Android): 

- Valós idejű foglaltság kijelzés 

- Parkolás indítás és fizetés köztéren NMFR-en keresztül 

- Szabad parkolóhelyre irányítás, parkolásindítási figyelmeztetés 

- Parkolóhely elhagyásakor figyelmeztetés a parkolás leállítására 

- Bérletigénylés és bérletlista 

- Havi időkeret nyomonkövetés bérletnél 

- Saját géprjáműlista 

- Pótdíj vagy utólagos parkolási díjfizetés 

- Reklamációs folyamat indítása és nyomonkövetése 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zárt parkoló csomag (opcionális) 
A csomag sorompós zárt parkolók integrációját tartalmazza. 

Backoffice szoftver plusz funkciók: 

- Térképes hardware felügyelet 

- Hibajelzések, státuszokkal 

- Hardware tevékenység naplózása  

- Kameraképek, sorompóvezérlés integrációja 

- Zárt parkoló foglaltságok ledtáblás megjelenítésének integrációja 

- Intercom rendszer 

Webes ügyfélablak plusz funkciók: 

- Valós idejű foglaltság kijelzés a zárt parkolókról 

Mobilappikáció (iOS és Android) plusz funkciók: 

- Valós idejű foglaltság kijelzés a zárt parkolókról 

- Parkolás fizetés applikációban 

- Szabad parkolóhely keresésben a zárt parkolók integrációja 

- NMFR zárt parkoló integráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


