Chytrá řešení

Parkování

Chytré parkování od ČD - Telematiky nabízí komplexní monitorovací systém
pro soukromá i městská parkoviště s využitím trénovaných hlubokých neuronových sítí.
Systém rozpoznává dostupnou kapacitu a dokáže zaznamenat i podezřelé chování,
nesprávné parkování či jízdu v protisměru.
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Chytrá řešení

Parkování
Parametry řešení

Možnost rozšíření

Soﬁstikovaný produkt, využitelný nejen pro oblast parkování
Detekce založená na inteligentní analýze obrazu
Využívá stávající kamery nebo lze dodat nové
Přenos dat přes LTE, WiFi nebo LAN
Virtuální privátní síť pro bezpečnou komunikaci
Intuitivní obslužný software pro dokonalý přehled o situaci
Možnost využití uvnitř budov i venku

Hlavní výhody
Vysoká přesnost detekce
Informace o volných/obsazených parkovacích místech
Optimalizace využití stávajících parkovacích míst
Řízení ceny a zvýšení výběru za parkovné
Rozlišení parkujících vozidel do kategorií
Vizualizace obsazenosti parkovacích ploch v reálném čase
Nízké investiční i provozní náklady
Jednoduchá a rychlá montáž

Centrální aplikace
– dostupnosti parkovacích míst
– napojení na systémy řízení dopravy
– zakomponování do celkového dopravního
systému obce/města
– statistiky a reporty o obsazenosti a vytíženosti
parkovacích míst
Napojení na informační tabule
Propojení s parkovacími nebo průjezdovými
senzory ve vozovce
Možnost kombinace se závorovým systémem
a parkovacím automatem
Baterie jako součást řešení pro instalaci na stožáry
veřejného osvětlení

Komu je služba určena
Municipality – obce a města
Malé, střední i velké společnosti

Další výhody
Na základě analýzy dat umožňuje regulovat dlouhodobé
i krátkodobé stání
Lze využít i pro bezpečnostní zajištění míst zákazu parkování
nebo vyhrazených parkovacích míst (hasiči, sanitky)

Přehled

Instalace

Realtime

Konektivita

monitorování jednotlivých
parkovacích míst

až o 90 % rychlejší a snadnější
instalace oproti konkurenci

dynamické vyhodnocení
dat v reálném čase

je vyžadována minimální
infrastruktura (LTE, WiFi, LAN)
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