SMS PARKOVNÉ
SMS PLATBY – užitečný nástroj pro širokou veřejnost
SMS PLATBY je služba, která nabízí velmi široké využití v řadě
oblastí. Základem služby je platba prostřednictvím SMS za
produkt/službu ve spolupráci se všemi mobilními operátory.
Příkladem takovéto platby je SMS PARKOVNÉ nebo SMS JÍZDNÉ.

SMS PARKOVNÉ
Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje rychlou a pohodlnou platbu za
využití parkovacího místa prostřednictvím Vašeho mobilního
telefonu. Služba může doplnit stávající způsoby úhrady
parkovného nebo může na některých místech zcela nahradit
parkovací automaty.

KLÍČOVÉ BENEFITY
PRO UŽIVATELE – ŘIDIČE:
Časová nezávislost – SMS PARKOVNÉ je
okamžitě, rychle zakoupit kdykoli a odkudkoli

možné

Finanční nezávislost – není třeba hotovosti ani automatu
na nákup parkovacího lístku
Bezproblémové prodloužení parkovací doby bez nutnosti
vracet se zpět k automatu a k vozidlu
Daňový doklad on-line na internetu
zaplaceného parkovného na internetu

a

přehled

PRO PROVOZOVATELE PARKOVNÉHO:
SMS PARKOVNÉ může platit na konkrétní časové období
a pro dané území (může být nastaveno několik druhů
parkovného dle ceny, času, dané zóny atd.)
Flexibilní řešení v případě změny cen, struktury
poplatků za parkovné (změna může být provedena
během velmi krátkého časového úseku)
Provozovatel
parkovacího
místa
ušetří
vynaložené na pravidelnou údržbu automatu

náklady

Přehledné
denní
v požadované době

provozu

spokojení zákazníci
parkovacích prostor

statistiky
–

-

benefit
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JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Řidič si pomocí běžné SMS objedná SMS elektronický parkovací lístek, následně obdrží parkovací lístek jako
příchozí SMS na jeho mobilní zařízeni (tzv. MT Billing). Platba SMS PARKOVNÉHO probíhá následujícím
způsobem:

Cena za parkovné bude řidiči automaticky odečtena z jeho telefonního účtu daného operátora. Kontrola, zda
bylo parkovné zaplaceno, probíhá zadáním RZ (registrační značka vozidla) do speciální aplikace, kterou má
k dispozici policejní nebo jiná kontrolní hlídka.
Parkovné lze také uhradit využitím patentově chráněné funkce systému MATERNA Mobile Payment
(MMP) s možností objednání SMS parkovacího lístku pouhým PROZVONĚNÍM daného čísla. Tento
způsob objednání ušetří řidiči cenu za klasickou objednací SMS.

DAŇOVÉ DOKLADY:
Informace o provedené platbě a daňový
doklad pro tisk nalezne zákazník na
webových
stránkách
provozovatele
parkovacích
míst.
Tato
služba
je
nepřetržitá, 24 hodin denně, a k danému
telefonnímu číslu poskytuje i archív všech
daňových
dokladů
resp.
archív
zaplacených služeb z daného telefonního
čísla.

REFERENCE
Službu SMS parkovné lze již využívat v Bruntále, v Hodoníně, ve Dvoře Králové nad Labem, v Jaroměři,
v Jičíně, v Chomutově, v Kutné Hoře, v Prachaticích, v Žatci, v Krnově, Karlových Varech, ve Dvoře Králové
ned Labem a společnost MATERNA Communications a.s. plánuje zavedení tohoto systému také do dalších
měst. Více informací naleznete na:
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