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DIGITALE
P-TILLADELSER
I mange år har virksomheder anvendt fysiske P-tilladelser 
til eksempelvis gæster m.v. Gæster får udleveret et kort med 
tilladelse til at parkere i et givent tidsrum og dette kort skal 
herefter placeres i bilens frontrude.

Digitale P-tilladelse erstatter fysiske kort
De digtiale og online teknologier giver mulighed for at benytte 
digitale P-tilladelser, hvor det fysiske kort erstattes af et virtuelt 
kort. Digitale P-tilladelser er praktiske i en lang række tilfælde 
og kan ofte udskifte de fysiske P-tilladelser.

APCOA PARKING kan tilbyde forskellige digtiale løsninger til 
P-tilladelser. Vi kan tilbyde en løsning til receptioner men kan 
også tilbyde en selvbetjeningløsning, hvor kunder og gæster selv 
udsteder en P-tilladelse.

SELvbETjENING
 Tablet til placering i receptioner m.v.
 Kræver kun indtastning af nummerplade og mobilnummer 
  Bekræftelse på SMS ved indtastning af mobilnr.
  Tablet i stander for begrænset adgang
 Gratis parkering i X antal timer (bestemt af pladsejer)

RECEPTIONSLøSNING
  Login til udstedelse af digtiale P-tilladelser
  Mulighed for generelt 3 typer P-tilladelser
  3 typer P-tilladelse: Dag, Tidsbegrænset dag og Periode
  Bekræftelse på SMS ved indtastning af mobilnr.)
  Kan tilgåes fra alle nyere PC’ere med browser og netadgang 

>  Effektiv og fleksibel løsning samt god service for gæster m.m.
>  Bilisten skal ikke tilbage til bilen med fysisk P-tilladelse
>  Ingen fysiske P-tilladelser, der skal udfyldes
>  Mindre administration samt overblik over antal parkeringer
>  Kombination af receptions- og selvbetjeningsløsning
>  God service for gæster - SMS bekræftelse
>  Parkeringer kan kontrolleres af Europark Parkeringskontrol
>  Mulighed for at bilisterne selv udsteder P-tilladelse

FORDELE vED DIGITALE P-TILLADELSER

Bekræftelse til bilisten på SMS:



Løsningen er velegnet til virksomheder, hvor receptionen er 
bemandet og hvor der er mange forskellige typer gæster og kunder. 

Løsningen kan tilpasses efter behov og kan tilbyder de muligheder, 
der ønskes. Mulighed for at udstede P-tilladelser til flere P-pladser.

TyPER DIGITALE P-TILLADELSER:
  Dags P-tilladelse: Gælder den dato, der er valgt
  Tidsbegrænset Dags P-tilladelse: Gælder den pågældende dato 

og i det tidsinterval, der er valgt
  Periode P-tilladelse: Gælder fra den startdato, der er valgt 

og indtil en slutdato. Max. 3 måneder
  Special P-tilladelse: Forhør nærmere hos APCOA PARKING

Med receptionsløsningen dækker APCOA PARKING langt de fleste 
behov, som administratorer og ejerer har.

RECEPTIONS-
LøSNING

Selvbetjeningsløsningen er velegnet til virksomheder uden 
reception eller hvor virksomheden ønsker, at gæster og kunder 
kan betjene sig selv. Er ligeledes velegnet til virksomheder med 
stor udskiftning - f.eks. læger, tandlæger og lignende.

Løsning er utrolig simpel og kræver blot en tablet, hvor nummer-
plade og mobilnummer indtastes. Bekræftelse sendes vis SMS.

SELvbETjENING:
  En tablet placeres i receptionsområdet eller indgangen og 

herefter kan gæster m.m. betjene sig selv
  Nummerplade og mobilnummer indtastes og godkendes
  Bilisten modtager SMS med bekræftelse på parkering
  Parkeringen løber det antal timer, der er anført

Selvbetjeningsløsning er nem og bekvem for bilisterne og dæk-
ker mange virksomheders behov. En meget brugervenlig løsning.

SELVBETjENINGS-
LøSNING

Selvbetjeningsløsning:Receptionsløsning:
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