hangzik, de a gyorsabb forgalom kényelmesebb
sebesség. Paradokszonnak
is lehet. Gyorsítsa fel parkoló garázsát!
egy helyet ami mindíg szabad? Hozza ki a
kapacitás. Felfedezett
legtöbbet a parkoló helyek számából.
jó vidám embereket látni. Használja az indectet és
mosolygás. Mindíg
mindennap mosolygó ügyfelekkel találkozhat.
szeretne több pénzt keresni. Hozza ki a legtöbbet
teljesítmény. Mindenki
vállalkozásábol!
épületek, sorompók és sávok néha nem leegek, hogy a
innováció. Az
maximumot hozza ki parkoló házából.
helyek adminisztrálása sokkal egyszerűbb – a megfelelő
újítás. Aszoftverrel.
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innováció.

kapacitás.

sebesség.

teljesítmény.

INDECT rendszerek és eszközök mindíg csúcsteknológián alapulnak.
Mindíg a legfrisseb fejlesztésekből szerezzük a tapasztalatot, hogy
ABSZOLÚT felgyorsítsuk vállalkozását. –– Az Indect forradalmian új
padlón elhelyezett készülékei értesítenek a szabad helyekről., akár
szabadtéri parkolóban is.

A szabad helyek azonnali megtalálása időtsporol az ügyfeleinek amit
eltölthetnek –– wamiért nyilván hálásak leszenk.. A gyorsabb
parkolással a ki és behaladók áramlása felgyorsul, ezzel növelve a
parkoló forgalmát -- Ami za ön bevételeit is megemeli.

mosoly.

Az INDECTel, a frusztrált sofőrök eltűnnek a parkolóból. Ez úgy
lehetséges, hogy a jelzések a legközelebbi szabad helyre vezetik az
ügyfelet a lehető leghamarabb. Hálásak lesznek
amiért, nem kell egy majdnem teli parkolóban a helyeket keresgetniük.
És nincs is jobb mint, egy elégedett visszatérő ügyfél.

A parkolás még sosem volt ennyire könny - önnek és ügyfeleinek. Az
INDECTel, a rendszer lehet vé teszi, hogy minden egyes parkolóhelyet
kihazsnáljon létesítményében. És az ügyfelei is élvezni fogják, hogy a
legközelebbi szabad helyre vezeti ket: amióta az INDECT rendszer
számolja a parkoló és a kering autókat INDECT azóta mindíg pontos az
útbaigazítás.

visions

Az INDECT, sokkal gyorsabban tölti meg parkoló létesítményét. A jó helyfoglaltság
jelz érzékeli a hely felszabadulását és azonnal odavezet egy új ügyfelet ezzel növelve a
parkoló kihasználtságát és teljesítményét. És csökkenti az üzemeltetési költségeket. Az
INDECTel, a Parkolás egy valódi szolgáltatássá válik. Mindemelett, az INDECT
közvetlen parkolóba vezet rendszere csökkentia garázsban mozgó autók CO2
kibocsájtását. ezzel csökkente a légtisztítás költségét.

újdonságok.

Az INDECT rendszer egy felhasználó barát szoftverrel érkezik, amilehet véteszi a parkoló
mindennapjainak irányítását egyetlen központi gépr l.

power
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