
 
Ana Özellikler: 

Otoparkların yetkili kullanımı için akıllı telefon 

uygulaması 

App Store ve Google Play Store üzerinden kolayca 

indirilebilir. 

QR kodu ile kişileştirilebilir 

İhlalleri etkili şekilde tespit etme                    

Üçüncü taraf uygulamalarla akıllı entegrasyon 

mümkün 

SENSIT Park Lisans Uygulaması 
 

Belirlenmiş Park Yerlerinin 

Kullanımını İzler 
 

 
SENSIT Park Lisansı uygulaması araçların tanımlanmasını 

sağlayan bir çözümdür. Bu çözüm, park yerlerinin yasal 

kullanımını dijital olarak izler. Akıllı telefonlar için 

SENSIT Park Lisansı uygulaması, fiziksel yerleşik EPL 

cihazı (Elektronik Park Lisansı) ile aynı şekilde çalışır. 

SENSIT sisteminin aracı tanımlamasını, yerelleştirmesini 

ve sonuç olarak belirlenmiş kullanıcılar için park 

yerlerinin kötüye kullanımı tespit edilmesini sağlar. 

 

Akıllı Park Uygulaması 
Bir sürücü park eder etmez, uygulamayı etkinleştirmek ve 

SENSIT sunucusuna bağlanmasını sağlamak için bir düğmeye 

basmak yeterlidir. GPS koordinatları ve SENSIT olaylarının 

akıllı analizi kullanılarak, aracın konumu belirlenir. 

SENSIT sunucusunda park yerleri, izin sahipleri, engelliler,  

VIP'ler, lisanslı taksiler veya tedarikçiler vb. gibi belirli 

kitlelere atanabilir. SENSIT yönetici kılavuzundaki kullanıcı 

dostu widget'lar, yetkisiz park edilmiş araçları kolayca 

tespit etmek için kullanılabilir 

           Akıllı Lojistik 
Bulut tabanlı sunucu kılavuzunda park lisansları 

oluşturulabilir. Benzersiz bir QR kodu (2d barkod) 

oluşturulur,lisansı tanımlamak için kullanılır. Bu QR kodu, 

lisans başvurusunda bulunan kişilere e-posta ile 

gönderilebilir. 

Uygulama App Store veya Google Play Store'dan indirilebilir. 

Uygulamayı yükledikten sonra, uygulamayı kişiselleştirmek ve 

bir park lisansına bağlamak için QR kodunu taramak 

yeterlidir. 

 
Fiziksel SENSIT EPL cihazı ve SENSIT Park Lisansı 

Uygulaması karıştırılıp eşleştirilebilir. 

 

Akıllı telefon kullanan kişiler uygulamayı kullanır. 

Diğerleri EPL cihazını kullanabilir. SENSIT sistemi her iki 

teknolojiyle aynı anda ilgilenebilir. 

        Ek İşlevsellik 
Uygulamayı elektronik lisans olarak kullanmanın yanı sıra, 

arabanızı geri bulmak için de kullanılabilir. Google haritaları, 

arabanın nereye park edildiğini göstermek için kullanılır 

Uygulamanın işlevselliği, üçüncü taraf uygulamalarına ve 

sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Bu bir fırsat dünyası 

açar: 

 

• Elektronik lisans, mobil ödeme uygulamalarına 

entegre edilebilir. 

• Online rezervasyon sistemleri, kimliği doğrulamak için 
elektronik lisansı kullanabilir. 

• Şehirlerdeki yükleme bölgeleri etkin bir şekilde 

izlenebilir. 

• Lisans navigasyon uygulamalarına ve 

sistemlerine entegre edilebilir. 

• Yolcu karşılama alanlarına park eden ve 

bekleyen lisanslı taksiler izlenebilir. 

             Mimari 
 

   Lisans çözümünü kullanabilmek için aşağıdakilere  

ihtiyaç vardır: 

• SENSIT sensörleri ve çevre birimleri ile donatılmış 

bir park tesisi 

• İsteğe bağlı EPL modülüne erişimi olan SENSIT yönetim 

yazılımına erişim 

• Lisanslanması gereken her araç için bir EPL cihazı veya 

uygulaması 

• SENSIT yönetim yazılımının yaptırım sisteminizle 

entegrasyonu (isteğe bağlı). 

                                                                                                                                                   

 



Haberleşme 3G or 4G telefon haberleşmesi 

 

Parti Numarası 
8022020 SENSIT Arayüz Yazılımı 

8022003 EPL Yazılım Yönetimi 

Desteklenen Sistemler iOS (iOS 8>), Android (Android 4.1>) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Belge Versiyon Numarası 5.1 

Teknik Bilgiler SENSIT Park Lisans Uygulaması 

 

    ATİTEK Elektronik Sistemleri & Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.  +90 212 659 92 20  www.atitek.com   

http://www.atitek.com/
http://www.atitek.com/

	Akıllı Park Uygulaması
	Akıllı Lojistik
	Ek İşlevsellik
	Mimari

