
SmartCityPark, kolay entegre edilebilir esnek alt yapısı 
sayesinde uçtan uça akıllı şehirlere uygun bir park yönetimi 
çözümü sunmaktadır. Sistem, sahip olduğu gelişmiş yönetim 
yazılımı ile bir insanın varlığına gerek kalmadan, uzaktan bağlantı 
yoluyla kontrol edilebilmektedir.

A K I L L I  Ş E H İ R  ÇÖZ Ü M L E R İ

CITYPARK

● İnsansız otopark yönetimi
● Rezervasyon
● En yakın otoparkları bulma ve rotalama
● 7/24 online ve o�ine hizmet
● Mobil ödeme / kredi kartı ve şehir kartı ile ödeme
● Abonelik alternatifleri
● Merkezi otopark yönetimi

AKILLI ŞEHİR
OTOPARK
YÖNETİM SİSTEMİ



AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ

Mobil Uygulama
Konumunuza en yakın, doluluk ve ücret durumuna göre
otoparkınızı seçin biz sizi götürelim.

● Yakındaki otoparklar listeleme
● Harita üzerinden kayıtlı tüm otoparklara erişme
● Yapay zeka destekli otopark doluluk durumunu görme
● Park ücretlendirme bilgisine erişme
● Rezervasyon yapma
● Navigasyon desteği ile otoparka yol tarifi
● Plakaya tanımlı geçmiş tüm hareketlerinizi görme
● Plakaya tanımlı borç sorgulama
● Uygulama üzerinden tek tuşla ödeme yapma

● Haritaya dayalı ve kullanımı kolay görsel arayüz
● Rezervasyon ve VIP vb. profesyonel fonksiyonlar
● Otoparkların doluluk oranlarının takibi
● Azaltılmış işçilik maliyeti
● Yüksek yönetim verimliliği
● Verileri, görüntüleri ve videoları içeren zengin otopark günlüğü
● İhtiyaç analizleri ile potansiyel yeni otopark alanlarının tespiti

Abonelik Sistemi

● Plakaya tanımlı borç sorgulama ve web ödeme
● Kampanyaları görüntüleme
● Bakiye yükleme ile ön ödeme yapma
● Plakaya tanımlı tüm parklanma detaylarına erişme
● Harita üzerinden tüm otoparkları görme
● Geçmiş ödeme detaylarına erişim

Profesyonel Yönetim Platformu
Otoparklarınızı, anlık verilerle tek ekrandan yönetin. 
Otoparklardaki parklanmaları, ödemeleri, cihazları ve 
personelleri uzaktan izleyerek daha doğru kararlar verin.
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Bireysel ve kurumsal/filo araçların parklanma, ödeme 
verilerine anlık ulaşın ve abonelik sürecini kolayca yönetin.

ÖDE

CREDIT CARD

1234 5678 0123
01/25VALID

4567



Güvenlik
Kişisel verilerin korunumu kanunu kapsamında tüm özel 
verilerinizin ve otoparklarınızın güvenliğini garanti altına 
alıyoruz.
● 7/24 online ve o�ine hizmet
● 100% güvenli veri aktarımı
● Plaka tanıma sistemi ile sürekli güvenlik
● Araç Giriş-Çıkış sayısı ile toplam ödemeleri kıyaslayarak 
    olası kayıpları engeller
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Girişte, ortada ve çıkışta olmak üzere 3 çeşit 
ödeme senaryosuna bağlı olarak;

● Abonelik sistemi ile ödeme ve ön ödeme
● Şehir kartları ile ödeme
● Sadakat kartları ile ödeme
● Kampanya kartları ile ödeme
● Kredi kartları ile ödeme
● Nakit ödeme

● Mali entegrasyon servisi
● Hastane yönetim sistemi
● Bireysel servisler
● Parkomatlar (Biletmatik, Yutmatik)
● Akıllı şehir entegrasyonu
● Kurumsal yönetim sistemi (ERP)
● Çeşitli ödeme sistemleri
● El terminalleri
● Otomatik dolum harcama makinası (ODHM)
● Yol kenarı ve kapalı otopark  sensörleri
● Açık otopark dolu-boş algılama sistemi
● Bas-Konuş sistemi ve çağrı merkezi yazılımı
● Plaka tanıma sistemi
● Güncel ÖKC ve kameralarla uyumluluk
● Kişi bazlı vardiyalı çalışma yönetimi

Geniş entegrasyon yeteneği ile her çeşit otoparkın 
akıllı şehirlere uyum sağlamasını destekliyoruz.

Entegrasyonlar
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Girişte Ödeme

Orta Ödeme

Çıkışta Ödeme
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SmartICT Bilişim A.Ş. 
Bilkent Cyberpark Cyberplaza C Blok 3.Kat No:328 Ankara - Türkiye
Telefon : +90 (312) 988 1453      e-Posta : info@smartict.com.tr
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