GSM
MATERNA GSM dálkové ovládání
KOMFORT S PROZVONĚNÍM
MATERNA GSM dálkové ovládání je systém určený pro registraci vjezdů a
výjezdů vozidel z garáží, parkovišť, parkovacích ploch s intenzivním
provozem jako jsou hotely, velká administrativní centra. Jedná se o
aplikaci, která umožňuje dálkové ovládání přístupových prvků na
parkoviště, do podzemních garáží, parkovacích domů apod. prostřednictvím
mobilních telefonů. Tato služba umožňuje pouhým prozvoněním otevřít
parkovací závoru, garážová vrata, může ale také sloužit jako „automatický
vrátný“. Společnosti a firmy, které provozují parkoviště nebo potřebují řešit
administraci přístupů do svých objektů, mohou použít tento moderní
způsob dálkového ovládání.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Dálkové ovládání parkovací zábrany (závora, garáž.
vrata) pomocí prozvonění speciálního telefonního čísla.
Neomezený počet uživatelů systému.
Jednoduchá správa uživatelů pomocí
aplikace, tzn. odkudkoliv a kdykoliv.

internetové

Evidence a archivace všech záznamů – platných i
odmítnutých pokusů o přístup nebo otevření parkovací
zábrany.
Nepřetržitý přehled o tom, kdo systém použil. Uživatelé
jsou v systému registrováni.
Dohled a správa systému je zajištěna přes zabezpečené
https připojení. Není nutná žádná instalace.
Statistické výstupy o používání systému, přehled
aktivních a neaktivních uživatelů apod. Sestavy je
možné exportovat do Excelu

JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Základním předpokladem pro používání služby je registrace v systému příslušné parkovací zábrany. Řidič při
příjezdu prozvoní přidělené telefonní číslo. Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém
volání automaticky ukončí a otevře parkovací zábranu. GSM dálkové ovládání funguje kdekoliv, kde je GSM
signál. Není nutné být od parkovací zábrany v určité vzdálenosti. Oproti dálkovým ovladačům prozvonění
z mobilního telefonu funguje na jakoukoliv vzdálenost.
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GSM
REGISTRACE DO SYSTÉMU
Každý řidič, který chce používat GSM dálkové ovládání musí požádat o registraci u administrátora systému
příslušné parkovací zábrany. Pokud bude jeho žádost schválena, je zařazen mezi registrovaná telefonní čísla a
může začít okamžitě systém využívat.

Celý systém GSM dálkového ovládání je možné na žádost zákazníka propojit s Materna předplaceným
účtem, ze kterého je možné provádět různé platební transakce. Předplacený účet je virtuální a je spojen
s mobilním telefonem uživatele.

KLÍČOVÉ BENEFITY
Jednoduché a komfortní ovládání parkovací zábrany
Bezpečnost – pouze pro registrované uživatele
Optimalizace nákladů na parkovací systém
Jednoduché nasazení celého systému na stávající
softwarové vybavení společnosti
Uživatelsky jednoduché ovládání celého systému
Technický dohled MATERNA 5x8
Export statistických sestav a přehledů do formátu
MS Excel
Více informací o službě MATERNA GPS Monitoring Vám
poskytne obchodní oddělení MATERNA Communications. a.s.
MATERNA Communications a.s. je vedoucí nezávislý poskytovatel telekomunikačních služeb.
Nabízí široké spektrum produktů – od mobilního obsahu, přes služby přenosu zpráv, vlastního
fixního SMS centra, služby mobilního virtuálního operátora i specifické služby a produkty šité na
míru zákazníkům. Provozuje vlastní technologii a spolupracuje s telekomunikačními operátory
v ČR i ve světě.
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