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Xoffice  to rozbudowany 

interfejs przeznaczony do 

zarządzania parkingami 

wyposażonymi w System 

Parkingowy Amano XParc 

     

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Zarządzania Parkingami  Xoffice 

Intuicyjny wygląd I użytkowanie tego w 100% opartego na 

rozwiązaniach WEB systemu zarządzania parkingiem 

umożliwia  prostą obsługę, zdalne zarządzanie, 

aktualizacje oraz szybkie wsparcie techniczne. 
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Specyfikacja: 

Sprzęt:   -Fizyczny Serwer PC lub Serwer Zwirtualizowany  

   -System operacyjny oparty na Linuxie 

Interfejs: -Interfejs użytkownika do zarządzania I wsparcia parkingu oparty w 100% na 

interfejsie WEB. 

-Zarządzanie parkingiem z każdego komputera posiadającego przeglądarke 

internetową (nie wymagane dodatkowe oprogramowanie) 

Użytkownicy: System Xoffice umożliwia stworzenie nieograniczonej ilości użytkowników i grup 

użytkowników. Każdy z nich może otrzymać specjalne uprawnienia w systemie oraz  

wybrać indywidualne ustawienia językowe dla interfejsu. 

Konfiguracja: Xoffice oferuje wiele narzędzi do zdefiniowania charakterystyki parkingu.        

- W pełni definiowalny protokół zdarzeń oraz wykres systemu.   

- Ustawienia języka, kraju, waluty, sposobu płatności oraz innych parametrów dla 

poszczególnych urządzeń systemu 

- Zliczanie sektorami, poziomami, definiowane czasy przejazdów, kontrola nad 

miejscami parkingowymi dla poszczególnych grup klientów oraz najemców. 

Zarządzanie:              Xoffice oferuje zintegrowane funkcje zarządzania miejscami abonamentowymi: 

   -Zarządzanie kartami oraz kontraktami na poziomie indywidualnym i grupowym. 

   -Elastyczne metody zarządzania prawami dostępu i taryfami  wykorzystaniem   

                 interfejsu WWW, praca zdalna bez konieczności fizycznego dostępu do serwera. 

Taryfy: Metody obliczania opłat oferowane przez system Xoffice  zapewniają użytkownikowi 

łatwy sposób programowania taryf co do minuty dla każego rodzaju biletów i typów 

kart. 

Raportowanie: Xoffice umożliwia raportowanie statystyk za pomocą interfejsu WWW jak  również 

                                        eksportowanie wyników do plików PDF, Excel, .CSV, lub html.  

   Raporty zawierają wszelkie szczegółowe  

   informacje  o aktywności na parkingu oraz  

dane finansowe.  

Zintegrowane CCTV: Zintegrowana kontrola kamer CCTV,  

Możliwość powiązania kamer z urządzeniem 

 i aktywowanie ich za pomocą interkomu lub  

wybranego zdarzenia 

Wykres Systemu: - Operator posiada pełną kontrolę nad urządzeniami 

- Monitoring ruchu na parkingu 

-  Narzędzia serwisowe i konserwacyjne 

System LPR Zintegrowane rozwiązania rozpoznawania tablic  

rejestracyjnych, powiązywanie ich z biletami i kartami abonamentowymi 

rozwiązania „LPR Only” 
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