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VALIDADOR DE TIQUET ON-LINE:VALIDADOR DE TIQUET ON-LINE:

 OFF-LINE OFF-LINE MÒBILSMÒBILS

Equinsa Parking ofereix diferents solucions per a que els 
comerços associats al pàrquing puguin aplicar descomptes als 

tiquets d’aparcament.

Un Validador de tiquets connectat al sistema SENSE, que s’instal·la a 
cada centre o comerç associat, i que en escanejar el tiquet de pàrquing 
li aplica el descompte escollit. Quan l’usuari realitza el pagament de 
l’estacionament, el Sistema li aplicarà automàticament el descompte 
seleccionat.
Poden configurar-se fins a 4 descomptes diferents. De reduït mida, té 
l’avantatge de poder-se col·locar en qualsevol espai.
Gràcies al seu fàcil maneig, agilitzarà la validació dels tiquets al seu 
aparcament.

VALIDADOR DE TIQUET OFF-LINE:VALIDADOR DE TIQUET OFF-LINE:
Amb el nostre generador de tiquet descompte Off-Line, podrà 
generar fins a 4 tipus de descomptes diferents sense necessitat 
d’estar connectat al Sistema d’Aparcament Sense. El seu avan-
tatge més gran és que podrà col·locar-se en qualsevol estança o 
comerç, no necessita estar connectat a la xarxa de l’aparcament.
Aquest validador emetrà un tiquet de descompte seleccionat i 
quan l’usuari es dirigeixi a realitzar el pagament de la seva 
estada, presentarà el tiquet de descompte per a que els sistemes 
de cobrament calculin de manera automàtica el pagament total 
de l’estada.

VALIDADORS MÒBILS:VALIDADORS MÒBILS:
Els centres o comerços associats podran realitzar la validació dels tiquets 
descompte a través de dispositius mòbils. L’usuari presentarà el seu tiquet 
d’aparcament al centre o comerç associat a l’aparcament que escanejarà el 
mateix mitjançant dispositius mòbils autoritzats. El dispositiu mòbil es connecta 
al sistema mitjançant Wifi/3G o 4G i aplica el descompte seleccionat pel comerç 
associat.
El seu avantatge més gran és que no necessita estar connectat a la xarxa de 
l’aparcament, facilitant la seva mobilitat i maneig en qualsevol lloc.
Poden configurar-se tants descomptes com hagin estat programats al servidor. 
Aquest innovador dispositiu, està revolucionant la validació de tiquets descomp-
te als aparcaments.

Les imatges que s'adjunten en aquesta oferta són representatives dels productes.

Pot variar en funció de la configuració requerida pel client.
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