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AutoPARKS 

informācijas sistēma mūsdienīgām 

autostāvvietām. 
 

              

 
 

AutoPARKS ir pēc jaunākajām informācijas tehnoloăijām veidota 
datorprogramma, kas Ĝauj pārvaldīt autostāvvietas darbu. Programma veic 
informācijas uzkrāšanu un apstrādi par sfērām, kas ir svarīgas efektīvam 
autostāvvietas darbam. 

Izmantojot AutoPARKS, Jūs iegūsiet: 
 

� Roku uz pulsa savam biznesam. Jūs vienmēr precīzi zināsiet, 
kāda ir Jūsu autostāvvietas noslodze, kādi ir Jūsu ienākumi un kā 
tie sadalās pa nedēĜas dienām, stundām un mēnešiem. Jūs 
zināsiet, kad ir laiks paplašināties, kad laiks palielināt vai 
samazināt cenas. Programma veido vairāk nekā 15 veidu atskaites, 
sākot no situācijas autostāvvietā noteiktā brīdī, beidzot ar 
kopsavilkumu pa dienām, mēnešiem, diennakts stundām, atskaiti 
par abonementu rentabilitāti u.c. 

 
� Iespēju izmantot atlaižu kartes un abonementus. Pieejams 

papildus modulis, kas  apstrādā magnētiskās kartes, katrai kartei 
piefiksējot izmantošanas laiku, derīguma termiĦu un piemērojamo 
atlaidi. Programmā iestrādāta elastīga atlaižu un abonementu 
sistēma, līdz ar to Jūs varat izdot visdažādākās kartes un 
abonementus – sākot ar procentuālām atlaidēm, beidzot ar 
atlaidēm noteiktās nedēĜas dienās, “nakts” abonementiem un 
priekšapmaksas kartēm. Komplektā ietilpst 100 magnētiskās 
kartes. 

 
� Ciešāku un ērtāku kontroli pār iebraukšanu/izbraukšanu. 

Katram iebraukušajam automobilim tiek izsniegts iebraukšanas 
talons, kurā iekodēts iebraukšanas laiks. Izbraucot no 
autostāvvietas, klients uzrāda talonu operatoram, kas savukārt to 
nolasa datorā. Šī vienkāršā un drošā sistēma samazina kĜūdu 
iespējamību un paātrina operatora darbu, no kā ieguvējs esat gan 
Jūs, gan klients. 

 
� Iespējas noteikt optimālas cenas un gūt maksimālu peĜĦu. 

Unikālais atskaišu un pārskatu mehānisms Ĝaus ātri noteikt, vai un 
kā cenas pieaugums/samazinājums stāvvietām vai abonementiem 
ir palielinājis Jūsu peĜĦu. Izmantojot statistiskās atskaites, Jūs ātri 
spēsiet noteikt optimālo cenu Jūsu atrašanās vietai un klientu 
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daudzumam, līdz ar to gūstot maksimālu peĜĦu. Kā arī noteikt, kā 
tirgus izmaiĦas izmainījušas Jūsu situāciju (piemēram, blakus 
konkurenti atvēruši jaunu stāvvietu, palielinājušās degvielas cenas 
u.c.) 

 
� Vairāk kontroles pār operatoru darbu. Īpaša audita sistēma 

piefiksē jebkuru darbību, kuru Jūsu darbinieks veic. Jūs precīzi 
zināsiet, kas un cikos ir reăistrējis iebraukšanu, kas ir reăistrējis 
apmaksu un cik tā bijusi. Jebkurā brīdī, ierodoties autostāvvietā, 
Jūs varat apskatīt tekošo situāciju laukumā un kasē un salīdzināt to 
ar datora datiem. Beidzot darbu, operators izdrukā maiĦas 
noslēgšanas atskaiti un apstiprina to, ievadot savu paroli. 

 
� Ātrāku, precīzāku un vienkāršāku klientu apkalpošanu. 

Datorprogramma pati sarēėinās summas par stāvēšanu. Jūs varat 
noteikt atsevišėas cenas darbdienām un brīvdienām, noteiktām 
diennakts stundām, atkarībā no stāvēšanas ilguma u.c. Iespējams 
norādīt minimālo un maksimālo summu. KĜūdas iespēja ir 
samazināta līdz minimumam. Par katru pasūtījumu ir pieejama 
detalizēta summas atskaite, kas parādīs, kā samaksātā summa 
veidojusies. 

 
� Gaismas tablo. Pēc vienošanās iespējams uzstādīt gaismas tablo, 

kas vizuāli parādīs brīvās un aizĦemtās vietas. Spilgtas gaismas 
diodes un 200 metru redzamība nodrošinās to, ka klienti nekad 
nepabrauks garām Jūsu autostāvvietai. Papildus klientu piesaistei 
iespējams uz tablo rādīt gaismas animācijas un reklāmas 
informāciju. Iespējams iegādāties arī atsevišėi. 

 
� Pielāgošanu Jūsu biznesam. Mēs strādājam mūsu klientiem, 

nevis otrādi. Ja Jums ir īpašas prasības vai vajadzības – 
datorprogramma tiks izmainīta atbilstoši tām! 

 
Informācija ir 21. gadsimta lielākā vērtība. Izvēloties programmu 

AutoPARKS, Jūs esat soli priekšā konkurentiem. Jūs spējat vairāk kontrolēt 
savu autostāvvietu, varat ātrāk un precīzāk reaăēt uz situācijas izmaiĦām 
tirgū, īsā laikā pārskatīt lielu datu apjomu un saredzēt tirgus tendences un 
sakarības, kuras citi nepamana.  

IesoĜojat 21.gadsimtā kopā ar AutoPARKS! 
 
 

Ar cieĦu, 
SIA "Timesaving ID & IT solutions" kolektīvs. 
www.timesaving.lv 


