
ســــاماندهی شــــبکه پرداخت هزینه پارکینگ با اســـــتفاده از انواع 

رو شهاي پرداخت الکترونیک و نقدي

ارسال هشـدار تمدید زمان پارك به منظور کنترل سیسـتماتیک پارك 
بیش از حد مجاز
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PARK i در حوزه مدیریت حرف هاي پارکین گهاي امروزي، بیشـــتر از پیش استفاده 

از جدیدترین فناور يها یک فاکتور کلیدي در دسـتیابی به موفقیت اسـت. 

هدف در رویکردهاي نوین مدیریت هوشــــــمند پارکینگ دســــــتیابی به 

اســـــتفاده بهینه از ظرفی تهاي موجود براي اپراتورهاي محلی و منطق هاي

است.

مزایایی کلی 

        تسریع و تسهیل فرآیند یافتن جاي پارك خالی

        تسریع و تسهیل فرآیند یافتن محل خودروي پارك شده

        کاهش ترافیک در مبادي ورودي و خروجی پارکینگ

        تسریع و تسهیل پرداخت هزینه پارك و خروج از پارکینگ

        ارسال هشدار تمدید زمان پارك و کنترل پارك بیش از حد مجاز

        بهین هسازي مصرف انرژي در ساختمان پارکینگ

        ارتقاء ایمنی و امنیت در محوطه داخلی پارکینگ

ارائه گزار شهاي متنوع و گزینشی به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، 

ماهانه و ساالنه از قبیل تعدا د فضــــاهاي خالی، پر و رزرو شده در هر 

طبقه و یا کل پارکینگ  به کاربر نرم افزار

www.banafa.ir

مدیریت هوشمند پارکینگ
سامانه
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سیستم هدای تگر پارکینگ
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 i

BANAFA

PARK i

P

P

P

BANAFA iPARK

021-88371502
021-88371503

ارائه آمار از ظرفیت طبقات، فضــاهاي رزرو شده، ظرفیت کل پارکینگ 

و بروز رسانی  شمار فضـــاي پارك آزاد در تابلوهاي نمایشـــگر داخل و 

خارج از محوطه پارکینگ و یا از طریق اپلیکیشــــــــن پار كنما به منظور 

اطال عرسانی لحظ هاي ظرفیت آزاد پارکینگ به رانندگان

مدیریت و کنترل تمام اتوماتیک گیت ورودي و خروجـی، راهبند و باز و 

بسته شدن آن با توجه به ظرفیت طبقات و یا کل پارکینگ
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سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت تسهیالت پارکینگ
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سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

سیســــــــــــــــــتم جامع مدیریت هوشمند پارکینگ (                 )

 شرکت بنافاقشم مشتمل بر سه بخش اصلی زیر است:

         سیستم هدای تگر پارکینگ (         )

         سیستم مدیریت پارکینگ (         )

         سیستم مدیریت تسهیالت پارکینگ (           )

این ســامانه، ســه ســـطح کنترلی به شـــرح ذیل  را در اختیار مالکان

پارکینگ قرار م یدهد.
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مدیر پارکینگ

اپراتور سیستم

کنترلرهاي محلی

سیستم روشنایی پارکینگ

سیستم اعالن حریقسیستم تهویه

سیستم نظارت تصویري سیستم تلفن اضطراري

  PMS

  PGS

  PEMS

Off Street

P 10 14

P 10 14

Fire
Detection & Alarm

SOS

SOS

SOS

Jetfan

AID   &   CCTV

Parking Lighting System

PMS Indoor PGS Outdoor PGS
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سیستم کنترل مبادي 

ورودي و خروجی

ارسال هشدار تمدید زمان پارك و 

کنترل پارك بیش از حد مجاز

سیست مهاي  پرداخت 

الکترونیک و نقدي

سیستم تشخیص وضعیت جاي پارك

تابلوي نمایشگر جهت و ظرفیت آزاد 

در داخل محوطه پارکینگ P’ 10Free
Spaces

تابلوي نمایشگر جهت و ظرفیت 

آزاد در خارج از محوطه پارکینگ

P

Indoor SOS

Control Center Unit

اپلیکیشن پار كنما و بسایت

بنــافاقشـم 
شرکت توسعه ارتباطات و فناوري 

P

P

P

BANAFA

PARK i

کیوسک

تشخیص موقعیت و هدایت 

مسیر تا محل پارك خودرو
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