1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΕΞΟ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ∆.
ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ :
Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω εξοπλισµός είναι της γνωστής Γερµανικής
εταιρίας ASYTEC πιστοποιηµένης κατά ISO.

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η προτεινόµενη λύση για τον χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων της πλατείας
Πρωτοµαγιάς περιλαµβάνει δύο εισόδους και δύο εξόδους και µία κεντρική µονάδα
διαχείρισης, δύο ταµεία και σηµεία ελέγχου, ένα σηµείο αυτόµατης πληρωµής και
σύστηµα καταµέτρησης ανά επίπεδο.
Τα δύο ταµεία είναι όµοια και πλήρως εξοπλισµένα για να εκτελούν όλες τις
λειτουργίες όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή Λειτουργίας.
Η είσοδος των αυτοκινήτων στο parking θα επιτρέπεται µέσω ασφαλών διαδικασιών
ελέγχου και καταχώρησης του Αριθµού Κυκλοφορίας των οχηµάτων (VRN -Vehicle
Registration Number), της ώρας εισόδου και της ηµεροµηνίας. Τα στοιχεία αυτά θα
πρέπει να καταχωρούνται σε µία βάση δεδοµένων στο κεντρικό υπολογιστή που θα
πρέπει να παραµένει αδιάβλητος µέσω κωδικών ασφαλείας. Ταυτόχρονα θα
εκτυπώνονται στη µαγνητική κάρτα εισόδου και στον κεντρικό εκτυπωτή του
συστήµατος στο βιβλίο εισόδου και εξόδου. Όλες οι καταγραφές είναι σύµφωνες µε
τις ζητούµενες από το Υπουργείο Οικονοµικών για επιχειρήσεις στάθµευσης.
Στην περίπτωση που πρόκειται για µόνιµο χρήστη, το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να
ελέγχει και µε OCR και µε κάρτα µε ενσωµατωµένο τον αριθµό κυκλοφορίας. Και σε
αυτή την περίπτωση δηµιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή στην βάση δεδοµένων και η
αντίστοιχη εκτύπωση στο βιβλίο εισόδου.
Η αναγνώριση της ύπαρξης των αυτοκινήτων γίνεται από βρόγχους / πηνία
τοποθετηµένα κάτω και µέσα στο οδόστρωµα. Για την περίπτωση της εισόδου
υπάρχει ένας βρόγχος µπροστά από κάθε εκδοτήριο εισιτηρίων/καρτών και ένας
βρόγχος µετά την µπάρα. Σε περίπτωση που το όχηµα δεν περάσει σε καθορισµένο
χρόνο από τον δεύτερο βρόγχο (της µπάρας) η κάρτα καταχωρείται σε 'µαύρη λίστα'
και ακυρώνεται η εγγραφή στη βάση δεδοµένων. Η κάρτα είναι άχρηστη και δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλο τερµατικό ή στην ταµειακή µηχανή της εξόδου.
Τα µηνύµατα που εµφανίζονται σε κάθε περίπτωση στο εκδοτήριο εισιτηρίων είναι σε
γλώσσα ελληνική και Αγγλική.
Πριν την έξοδο του οχήµατος ο οδηγός θα περνά πλέον από το ταµείο που βρίσκεται
εγκαταστηµένο στον οικίσκο ελέγχου της εξόδου του parking, και θα δίνει την κάρτα
στο χειριστή του συστήµατος. Στην οθόνη του χειριστή θα εµφανίζεται ο αριθµός
κυκλοφορίας του οχήµατος η ώρα και η ηµεροµηνία της εισόδου του οχήµατος στο
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parking και θα υπολογίζεται το ποσό προς πληρωµή.
Στην περίπτωση που η κάρτα έχει χαθεί ή είναι κατεστραµµένη η µαγνητική εγγραφή,
ο χειριστής θα µπορεί µέσω του αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή του αριθµού
της κάρτας να ανασύρει την αντίστοιχη εγγραφή από την βάση δεδοµένων.
Η απαιτούµενη αµοιβή υπολογίζεται αυτόµατα σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο
τιµολόγιο και δεν είναι δυνατή η αλλαγή από τον χειριστή ή η αλλοίωση του.
Ταυτόχρονα θα εµφανίζεται και στον πελάτη µέσω οθόνης LCD.
Μετά την πληρωµή και την εκτύπωση της νόµιµης απόδειξης ο οδηγός πρέπει να
εξέλθει εντός προκαθορισµένου χρόνου µε το αυτοκίνητο του από την έξοδο του
parking, τοποθετώντας την µαγνητική κάρτα στο τερµατικό εξόδου. Εφ' όσον
διαπιστωθεί ότι η κάρτα είναι καθόλα έγκυρη, ενεργοποιείται η µπάρα της εξόδου που
κλείνει αυτόµατα µετά τη διέλευση του οχήµατος από τον αντίστοιχο βρόγχο.
Ταυτόχρονα θα γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο εξόδου και θα καταχωρείται η
ηµεροµηνία και η ώρα εξόδου.
Στην περίπτωση µόνιµου πελάτη η κάρτα θα επιστρέφεται στον οδηγό του οχήµατος
ενώ οι αντίστοιχες εγγραφές θα γίνονται στο βιβλίο εξόδου.
Στην απόδειξη θα εκτυπώνονται η ηµεροµηνία και ώρα εισόδου και εξόδου, ο
αριθµός κυκλοφορίας και το ποσό µε τον ανάλογο φόρο. Όλες οι εκτυπώσεις είναι οι
ζητούµενες από τον ΚΦΣ περί χώρων στάθµευσης.
Η αλλαγή της τιµολόγησης µπορεί να γίνεται από τον χειριστή χωρίς την ανάγκη
επέµβασης του προµηθευτή δηλ. 0XΙ από το hardware.
Ο κεντρικός υπολογιστής θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των
συσκευών και καταγραφής τόσο των στοιχείων της βάσης δεδοµένων, όσο και για τα
µηνύµατα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήµατος.
Ο κεντρικός υπολογιστής λειτουργεί σε περιβάλλον σύγχρονο, φιλικό και γνωστό στο
χρήστη .
Επίσης οι χειριστές των συστηµάτων θα µπορούν να εκδίδουν πλαστικές κάρτες
µόνιµων πελατών στάθµευσης.
Το σύστηµα συνοδεύεται από µία αυτόµατη ταµιακή µηχανή πληρωµής µε
αναγνώριση κερµάτων και χαρτονοµισµάτων και επιστροφή υπολοίπου ή ακύρωση
πράξης.
Επίσης συνοδεύεται από ένα ανεξάρτητο σύστηµα καταµέτρησης των αυτοκινήτων
ανά όροφο µε τους αντίστοιχους σηµατοδότες (ΕΛΕΥΘΕΡΟ/ΠΛΗΡΕΣ) στην είσοδο
του κάθε ορόφου. Το σύστηµα θα απαρτίζεται από αισθητήρες µε βρόγχους στις
εισόδους και εξόδους των αυτοκινήτων σε κάθε όροφο και από ένα απαριθµητή που
θα ελέγχει την πληρότητα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα θα ελέγχει τους φωτεινούς
σηµατοδότες τόσο σε κάθε όροφο όσο και στις κεντρικές εισόδους του χώρου
στάθµευσης.
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1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η προτεινόµενη λύση για τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων καλύπτει πλήρως
τις σύγχρονες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα είναι ευέλικτη έτσι ώστε να µπορεί να
προσαρµοστεί εύκολα στις ανάγκες κάθε πελάτη. Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή
του προτεινόµενου συστήµατος.
Α. ∆ιαχείριση µονίµων πελατών
Η είσοδος των αυτοκινήτων στο χώρο στάθµευσης θα επιτρέπεται µόνο µε χρήση της
πλαστικής µαγνητικής κάρτας την οποία πρέπει να έχουν µαζί τους οι µόνιµοι
πελάτες που θέλουν να σταθµεύσουν το αυτοκίνητο τους στο parking. Κατά την άφιξη
του αυτοκινήτου στην είσοδο του χώρου στάθµευσης, ειδικό κύκλωµα, µε χρήση
επαγωγικού βρόχου ενηµερώνει την συσκευή εισόδου για την ύπαρξη του
αυτοκινήτου. O οδηγός πρέπει να εισάγει στην συσκευή την κάρτα του. Ο αριθµός
κυκλοφορίας του οχήµατος αναγνωρίζεται από το αυτόµατο σύστηµα και η συσκευή
εισόδου, η οποία βρίσκεται σε απ΄ευθείας σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα
διαχείρισης, ελέγχει εάν η κάρτα είναι έγκυρη, και αν συµβαίνει αυτό, δίνει εντολή για
την ανύψωση της µπάρας. Με τη βοήθεια δεύτερου επαγωγικού βρόχου ελέγχεται
εάν το αυτοκίνητο πέρασε στο εσωτερικό του χώρου στάθµευσης και η µπάρα
ξανακατεβαίνει. Ταυτόχρονα τα στοιχεία εισόδου θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή του
κεντρικού συστήµατος, στο βιβλίο εισόδου και εξόδου.
Για την έξοδο από το parking ακολουθείται παρόµοια διαδικασία. Ο οδηγός σταµατά
το αυτοκίνητο του δίπλα στην συσκευή εξόδου, εισάγει την κάρτα του, και εάν η κάρτα
είναι έγκυρη, η µπάρα ανοίγει για να επιτραπεί η έξοδος του αυτοκινήτου, και η
έξοδος καταγράφεται στο βιβλίο εισόδου/εξόδου.
Στη βάση δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος θα υπάρχει αναλυτικός κατάλογος
των καρτών που έχουν δοθεί στους µόνιµους πελάτες µε πλήρη στοιχεία των
κατόχων των καρτών, όπως ονοµατεπώνυµο, αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος, κλπ.
Το σύστηµα διαθέτει anti-pass back control. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται η
είσοδος στο χώρο στάθµευσης ενός αυτοκινήτου, εάν το αυτοκίνητο αυτό βρίσκεται
ήδη µέσα σε κάποιον από τους χώρους στάθµευσης. Με αυτό τη σύστηµα
αποφεύγεται η είσοδος στους χώρους στάθµευσης πολλών αυτοκινήτων µε τη χρήση
µιας µόνο κάρτας.
Στην είσοδο του χώρου στάθµευσης θα υπάρχουν φωτεινοί σηµατοδότες
(κόκκινο/πράσινο), οι οποίοι θα ενηµερώνουν τους οδηγούς σχετικά µε την ύπαρξη ή
όχι ελεύθερων θέσεων στο χώρο.
Β. ∆ιαχείριση διαβατικών πελατών
Η είσοδος των αυτοκινήτων στα parking θα επιτρέπεται µέσω ασφαλών διαδικασιών
ελέγχου και καταχώρησης του Αριθµού Κυκλοφορίας των οχηµάτων (VRN -Vehicle
Registration Number), της ώρας εισόδου και της ηµεροµηνίας. Ο οδηγός κατά την
είσοδό του στο χώρο στάθµευσης σταµατάει το αυτοκίνητο του δίπλα στη συσκευή
εισόδου και πιέζει το πλήκτρο για να του επιτραπεί η είσοδος. Ο αριθµός
κυκλοφορίας του οχήµατος αναγνωρίζεται από το αυτόµατο σύστηµα, ενώ τα στοιχεία
του οχήµατος καταχωρούνται σε µία βάση δεδοµένων στον κεντρικό υπολογιστή. Ο
οδηγός παίρνει από την συσκευή εισόδου το εισιτήριο του, στο οποίο θα τυπώνεται ο
αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, καθώς και η ώρα και ηµεροµηνία. Ταυτόχρονα
τα στοιχεία εισόδου θα εκτυπώνονται στον εκτυπωτή του κεντρικού συστήµατος, στο
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βιβλίο εισόδου και εξόδου. Όλες οι καταγραφές είναι σύµφωνες µε τις ζητούµενες
από το Υπουργείο Οικονοµικών για επιχειρήσεις στάθµευσης. Μετά την παραλαβή
του εισιτηρίου από τον οδηγό η µπάρα ανυψώνεται για να επιτραπεί η είσοδος του
οχήµατος. Εάν το όχηµα δεν περάσει σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η µπάρα
ξανακατεβαίνει και το όχηµα µπαίνει σε ‘µαύρη λίστα’.
Τα µηνύµατα που εµφανίζονται σε κάθε περίπτωση στο εκδοτήριο εισιτηρίων είναι σε
γλώσσα Ελληνική και Αγγλική.
Πριν την έξοδο του οχήµατος ο οδηγός, θα περνά από το ταµείο, και θα δίνει την
κάρτα στο χειριστή του συστήµατος. Στην οθόνη του χειριστή θα εµφανίζεται ο
αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος η ώρα και η ηµεροµηνία της εισόδου του
οχήµατος στο parking και θα υπολογίζεται το ποσό προς πληρωµή. Μετά την
πληρωµή, ο οδηγός έχει ένα χρονικό περιθώριο µέχρι να φύγει. Εάν το υπερβεί, τότε
θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω.
Στην περίπτωση που η κάρτα έχει χαθεί ή είναι κατεστραµµένη η µαγνητική εγγραφή,
ο χειριστής θα µπορεί µέσω του αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή του αριθµού
της κάρτας να ανασύρει την αντίστοιχη εγγραφή από την βάση δεδοµένων.
Η απαιτούµενη αµοιβή υπολογίζεται αυτόµατα σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο
τιµολόγιο και δεν είναι δυνατή η αλλαγή από τον χειριστή ή η αλλοίωση του.
Ταυτόχρονα θα εµφανίζεται και στον πελάτη µέσω οθόνης LCD.
Στην απόδειξη του πελάτη θα εκτυπώνονται η ηµεροµηνία και ώρα εισόδου και
εξόδου, ο αριθµός κυκλοφορίας και το ποσό µε τον ανάλογο φόρο. Όλες οι
εκτυπώσεις είναι οι ζητούµενες από τον ΚΦΣ περί χώρων στάθµευσης.
Μετά την πληρωµή και την εκτύπωση της νόµιµης απόδειξης ο οδηγός πρέπει να
εξέλθει εντός προκαθορισµένου χρόνου µε το αυτοκίνητο του από την έξοδο του
parking, τοποθετώντας την µαγνητική κάρτα στο τερµατικό εξόδου. Εφ' όσον
διαπιστωθεί ότι η κάρτα είναι καθόλα έγκυρη, ενεργοποιείται η µπάρα της εξόδου που
κλείνει αυτόµατα µετά τη διέλευση του οχήµατος από τον αντίστοιχο βρόχο. (Αν το
όχηµα δεν εξέλθει σε ορισµένο χρονικό διάστηµα η µπάρα ξανακατεβαίνει και το
όχηµα µπαίνει σε ‘µαύρη λίστα’.) Ταυτόχρονα θα γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή στο
βιβλίο εξόδου και θα καταχωρείται η ηµεροµηνία και η ώρα εξόδου.

Γ. Κεντρικό σύστηµα
Όλες οι συσκευές εισόδου/εξόδου, καθώς και τα ταµεία είναι απ’ευθείας συνδεδεµένα
στο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης, το οποίο αποτελείται από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές οι οποίοι θα λειτουργούν σε περιβάλλον σύγχρονο, φιλικό και γνωστό
στο χρήστη, και θα είναι εξοπλισµένοι µε λογισµικό διαχείρισης χώρων στάθµευσης
PP50, βάση δεδοµένων καταγραφής των µηνυµάτων του συστήµατος, πρόσβαση µε
κωδικό ασφαλείας και θα έχουν ικανότητα ελέγχου του περιφερειακού εξοπλισµού.
Όπως προηγουµένως θα τηρείται βάση δεδοµένων, µε τα στοιχεία όλων των εισόδων
και εξόδων στο σύστηµα, ενώ παράλληλα οι είσοδοι και έξοδοι θα καταγράφονται στο
βιβλίο στάθµευσης. Ακόµα, οι κεντρικοί υπολογιστές θα χρησιµοποιούνται για τον
έλεγχο καλής λειτουργίας των συσκευών και καταγραφής τόσο των στοιχείων της
βάσης δεδοµένων, όσο και για τα µηνύµατα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
του συστήµατος.
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∆. Επιπλέον δυνατότητες
Εκτός από τις βασικές δυνατότητες του συστήµατος, όπως αυτές περιγράφηκαν
παραπάνω, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες επέκτασης του συστήµατος,
µερικές από τις οποίες είναι οι εξής:
•

Αυτόµατα µηχανήµατα πληρωµής, σε κατάλληλα σηµεία, για την εξυπηρέτηση
των οδηγών.

•

Σύστηµα ένδειξης πληρότητας
στάθµευσης µε πολλά επίπεδα.

•

Ειδικό σύστηµα υπολογισµού και διαχείρισης εκπτώσεων για ειδικές
εφαρµογές:εταιρικές, ξενοδοχειακές, κλπ.

•

Σύστηµα πώλησης εισιτηρίων ανά οµάδες, µε συγκεκριµένη χρονική ισχύ και
διάρκεια, για χρήση σε συνέδρια, ή άλλες διοργανώσεις.

•

Προπώληση κανονικών εισιτηρίων, µε διαφορετικό τιµολόγιο.

•

Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα

•

Ειδικό λογισµικό για συνεργασία του συστήµατος µε ξενοδοχειακές µονάδες.

•

Ηχητικές ανακοινώσεις στις συσκευές εισόδου εξόδου, για ευκολότερη
καθοδήγηση του πελάτη-οδηγού.

ανά

επίπεδο,

σε

περίπτωση

Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνονται ενδεικτικά σχέδια της εγκατάστασης
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