Eenvoudig en veilig betaald parkeren
Het modulaire dip & go parkeersysteem van Koole Controls laat
uw gasten betalen door middel van het invoeren van de pinpas of
creditcard. Betalen vooraf, achteraf of een combinatie hiervan is
eenvoudig te configureren via de webinterface.

Dip & Go pinnen
De oplossing voor parkeer voorzieningen
is gebaseerd op het ‘dip & go’ principe. Er
wordt direct bij de slagboom betaald door
het invoeren van de bankpas/creditkaart.
Een pincode is hierbij niet nodig. Hierdoor
verloopt de betaling snel zodat er een
vlottere doorstroming is. Het maximum
bedrag dat op deze manier betaald kan
worden is €50,00.

De gast heeft snel,
veilig en eenvoudig
betaald. De boom opent
en de gast kan uitrijden.
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Nadat de pas van de
gast is gelezen gaat
de boom open en kan de
gast parkeren.
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Indien alleen een vast tarief berekent moet worden kan met één
kaartlezer worden gewerkt. Na het aanbieden van de bankpas/
creditkaart wordt het ingestelde tarief direct afgeschreven. Dit
kan bijvoorbeeld bij het oprijden van het parkeerterrein worden
gedaan.

• Snel en veilig betalen
• Lage investeringskosten
• Geen betaalautomaat nodig
• Weinig onderhoud
• Eenvoudig beheer
• Modulaire configuratie via webinterface

Bij uitrijden van de parkeerplaats
biedt gast zijn pas aan. Het
systeem berekent op basis van
de parkeertijd het verschuldigde
bedrag. De gast betaalt automatisch
en hoeft zijn pincode niet in te
voeren.
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De gast voert zijn pinpas of creditcard
in bij de ingaande slagboom. Er
kan vooraf betaald worden. De pas
wordt geregistreerd door het systeem.
Hierdoor is actheraf betalen ook
mogelijk.

Vast parkeertarief berekenen (vooraf )

De voordelen
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Interesse?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
tel.: +31 (0)113-272130
mail: info@koolecontrols.nl

Variabel parkeertarief berekenen
(achteraf )
Het systeem kan flexibel worden geprogrammeerd om met
variabele tarieven te werken. Betalen per tijdseenheid met
daglimieten behoort tot de mogelijkheden. Bij toepassing
van variabele tarieven is het nodig zowel bij de ingang als bij
de uitgang een kaartlezer te voorzien. Bij het oprijden van het
parkeerterrein biedt de gast de pas aan. Het systeem houdt bij
hoe laat iemand het terrein is opgereden.
Bij vertrek wordt automatisch bepaald hoelang iemand
geparkeerd heeft en wordt het verschuldigde bedrag direct
afgeschreven.
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