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PARKERINGSLØSNINGER FRA SWARCO

SWARCO I First in Traffic Solutions.

PARKERINGSLØSNINGER DER
OPTIMERER DIN FORRETNING
– LIGE TIL AT TAGE I BRUG

SWARCO har specialiseret sig indenfor skræddersyede og forretningsoptimerende parkeringsløsninger til det nordiske marked, de er lige
til at tage i brug for dig som kunde. Vi leverer parkeringsløsninger til ankomstkontrol i lufthavne,
indkøbscentre, sygehuse, hoteller, kommuner,
messer, sportsstadioner og forlystelsesparker.
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SUCCESFAKTORER. Hos SWARCO er kundeog markedsudvikling en drivende kraft. Vi udvikler
løsninger med fokus på enkelthed og tillid. Der er
god økonomi i kundetilfredshed.
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& KONTROL

PARKERINGSLØSNINGER
– LIGE TIL AT TAGE I BRUG
SWARCO leverer komplette systemløsninger til et stort udvalg af parkeringshuse og
åbne parkeringspladser. Vi har årelang erfaring og bred kompetence på området og tilbyder service og support på alle niveauer. Kombineret med velafprøvede og anerkendte systemer fra vores udvalgte leverandører, leverer SWARCO stærke løsninger, som tilfredsstiller kravene til dig som parkeringsoperatør eller parkeringshusejer.

PARKERINGSSYSTEMER
SWARCO samarbejder med SKIDATA®, som er den førende producent af parkeringssystemer og er verdenskendt for
produkter af høj kvalitet, moderne design og nyskabende
tekniske løsninger. Fordelene ved systemet:
• Brugervenlig og genkendelig grafisk brugergrænseflade
• Accept af mange forskellige billetformater
• Systemnetværk og integration af 3. partssystemer
• Prisvindende design
• Pålidelig drift og lang levetid.

ACCESS UNLIMITED
• Hyppige opdateringer
• Enkelt vedligehold
• Automatiserede fejlmeddelelser og flere advarselsniveauer
• Centralisering af drift og administration af flere anlæg, som
giver mulighed for service hele døgnet
• Enkel integration af eksterne løsninger, blandt andet brug af
automatisk betalingsbrik, ID-bærer, CRM-systemer,
økonomisystemer, reservationsplatforme, punktdetektionssystemer, nummerpladeregistrering, parkeringsanvisning, etc

ITV/INTERCOM
SWARCO leverer ITV / Intercomløsninger til parkeringsovervågning - både som en integreret del af et parkeringssystem
og som fritstående systemer. Vores store erfaring med overvågningssystemer til parkering sikrer dig de mest hensigtsmæssige løsninger. Alle systemer bliver individuelt tilpasset til
det specifikke anlæg, og/eller tilknyttet en centraliseret driftsovervågning. Vi har fokus på at skabe et brugervenligt system
til driftspersonalet, så kundeservicen bliver så effektiv og god
som overhovedet mulig.

REGISTRERING AF NUMMERPLADER
SWARCO samarbejder med førende leverandører af integreret
visuel overvågning og genkendelsesløsninger til det nordiske
marked, hvad angår levering, installation og service af nummerpladeregistreringssystemer i parkeringsanlæg; Licence Plate
Recognition system (LPR). Det er produkter og teknologi, der
giver dig mulighed for at skabe og udvikle integrerede visuelle
overvågningsløsninger. Løsningerne er meget sikre og har en
genkendelsesgrad på mere end 99,5% - det giver en optimeret,
stabil og sikker funktionalitet.

PARKERINGSHENVISNING
Større og større trafikintensitet i byer og tætte bebyggelser kræver
fleksible informationsløsninger til bilisterne. Op til 25% af biltrafikken i centrum af byerne er bilister, der leder efter en parkeringsplads. Parkeringshenvisning er med til at forbedre trafikstrømmene og reducere belastningen af miljøet i meget trafikerede
områder. Parkeringshenvisning er en service for trafikanterne og
hjælper samtidig parkeringsoperatørerne til at få en bedre udnyttelse af parkeringsanlægget.
SWARCO tilbyder skalérbare parkeringshenvisningsløsninger, der
er velegnede til alt fra at anvise etage og pladser inde i et parkeringshus eller i et afgrænset område, til at styre trafikken i hele
byer og bydele.

PLADSDETEKTION
Pladsdetektion er et enkelt parkeringsanvisningssystem, der viser
de ledige parkeringspladser og dermed giver en optimal brug af
parkeringsområdet. En klar fordel med sådan en parkeringsanvisning er, at der er færre bilister, der kører rundt og leder efter en
plads, og at du opnår øget kundetilfredshed - et grundlag for øget
betalingsvilje. SWARCO bruger de mest anerkendte og innovative
producenter til parkeringsanvisning af specifikke parkeringspladser – såkaldt pladsdetektion eller Single Space Recognition (SSR).
Vi vælger vores leverandører med omhu, hvilket er en sikkerhed
for dig som kunde, idet vi kan opfylde dine behov om en stabil og
sikker funktionalitet. Systemet kan være en del af et komplet parkeringssystem med SKIDATA® løsning eller som et uafhængigt
system i et parkeringshus med eller uden billetautomater.

SUPPORT & SERVICE
Vores overordnede mål er at sikre en stabil og sikker
drift af dit parkeringsanlæg. Udover akut fejlretning og
problemløsning skal enhver parkeringsløsning planmæssigt og periodisk efterses og vedligeholdes. Det
kan du også få hos SWARCO – vi tilbyder forebyggende vedligehold med detaljerede servicerapporter
og forslag til udbedringer.

SUPPORTCENTER
Alle forespørgsler om service og support går igennem vores Supportcenter. Her bliver de registreret,
prioriteret og iværksat. Vi tilbyder forskellige aftaler
om vagtordninger og mulighed for udrykning og
fejlretning.

KOMPETENCE
SWARCOs servicestab består af teknikere, elektrikere og ingeniører med specialkompetence inden for
fagområdet. De bliver løbende efteruddannet og opdaterer deres kompetencer i takt med den tekniske
udvikling generelt og særligt i forhold til implementering af nye produkter.

KUNDEN I FOKUS
Vi tilbyder regelmæssige kurser for vores kunder så
de til kan holde sig opdateret på hvilke muligheder,
der ligger i vores systemer og løsninger.
PLANLAGTE KURSER. Du kan se en oversigt over
kommende kurser og seminarer på vores hjemmeside www.swarco.dk under ”Kurser og seminarer”.
KUNDESECIFIKKE KURSER. SWARCO skræddersyr gerne kurser efter dit behov. Du er velkommen til
at kontakte din SWARCO kontaktperson, hvis du har
et konkret behov.
Få ny viden, der hvor den opstår!
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EMV OG PCI-CERTIFICERING
NY TEKNOLOGI - NYE MULIGHEDER. Via et kreativt og spændende samarbejde med vores løsningspartner NETS AS har
SWARCO etableret en EMV og PCI-certificeret løsning inden
for parkeringstekniske betalingssystemer med bom.
Løsningen er let at lære at kende for brugerne, enkel at
håndtere, stabil, hurtig og ikke mindst pålidelig. Løsningen kan
håndtere et hvilket som helst betalingskort.

LÆS MERE OM PARKERINGSLØSNINGER
FRA SWARCO PÅ WWW.SWARCO.DK

SWARCO I FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS.
SWARCO er en af Europas ledende og hurtigst voksende leverandører
af ITS løsninger. Vore løsninger anvendes i dag indenfor områder som
vej, kollektiv trafik, jernbane og parkering.

SIKKERHED PÅ VEJ OG I TUNNEL
Vi udvikler sikre løsninger og er valgt som leverandør
til nogle af Nordens største ITS projekter
EFFEKTIV TRAFIKREGULERING
Vore inteligente trafikløsninger sikre øget mobilitet,
bedre trafiksikkerhed og positive effekter på miljøet
INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER
Med spidskompetancer og innovative løsninger
leverer vi produkter, systemer og løsninger i
verdensklasse
NØGLEFÆRDIGE PARKERINGSLØSNINGER
Vore gennemtestede parkeringsløsninger sikre
tilfredse kunder, bedre indtjening og højere
kapacitetsudnyttelse
AVANCERET LED-TEKNOLOGI
Med 15 års erfaring inden for LED-baserede signaler
har vi udviklet vores egen LED-gadebelysning.

SKRÆDDERSYEDE SERVICEAFTALER
Vi
tilbyder
kundetilpassede
serviceaftaler
som sikre høje oppetider og reducerer
vedligeholdelsesomkostninger

SWARCO DANMARK A/S
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
T. +45 36 88 88 88
www.swarco.dk

Din kontaktperson:

