
Έξυπνο σύστημα βιώσιμης αστικής κινητικότητας
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Cloud, web based, με δυνατότητα 
διαλειτουργικότητας με τρίτα 
υποσυστήματα 

Χαρακτηριστικά Κεντρικής Πλατφόρμας

•  Κεντρική Εφαρμογή διαχείρισης για τον Φορέα
•  Cloud, web based, με δυνατότητα διαλειτουργικότητας 
    με τρίτα υποσυστήματα 
•  Διαχείριση Θέσεων Στάθμευσης. Προβολή σε χάρτη και 
   σε λίστα όλων των θέσεων στάθμευσης με στοιχεία 
   τοποθεσίας και κατάστασης
•  Υποστήριξη πολλαπλών τύπων θέσεων στάθμευσης 
   (αναπήρων, πυροσβεστικών/νοσοκομειακών 
   οχημάτων, φορτοεκφόρτωσης κτλ.) 
•  Αναλυτικά στοιχεία ανά θέση στάθμευσης 
•  Διαχείριση τεχνολογικών μέσων κ προβολή ζωτικών στοιχείων αισθητήρων 
   (π.χ. κατάσταση μπαταρίας, εσωτερική θερμοκρασία, ισχύ σήματος κλπ.) 
•  Alert mechanism, σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση 
   που κάποιο από τα στοιχεία του δικτύου στάθμευσης  
   δεν λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο 
•  Διαχείριση Χρηστών και Τιμολογιακής Πολιτικής. 
   Δημιουργία πολλαπλών πακέτων χρεώσεων 
•  Στατιστικά στοιχεία για την συχνότητα χρήσης μιας 
   θέσης στάθμευσης, οικονομικά οφέλη κτλ. 
•  Λογισμικό διασύνδεσης των ηλεκτρονικών πινακίδων 
   με το management tool για την απεικόνιση 
   πληροφοριών, άμεσα συναρτώμενων με την λύση του 
   on-street parking
•  Ενημέρωση για την κατάσταση των αισθητηρίων 
   οργάνων που χρησιμοποιούνται.

PARKALOT PARKALOT

Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για 
τον πλήρη έλεγχο της υποδομής από 
το Φορέα

Εφαρμογή αγοράς χρόνου 
στάθμευσης από συμβεβλημένα 
καταστήματα 

Εφαρμογή για τη Δημοτική 
Αστυνομία, για τον έλεγχο της 
στάθμευσης και την έκδοση 
κλήσεων

Mobile app που βοηθά τον οδηγό να 
βρει θέσης στάθμευσης, να πλοηγηθεί 
σε αυτήν και να πληρώσει



Δυνατότητες: 

•  Ενημέρωση μέσω χάρτη, σε πραγματικό χρόνο, για τις διαθέσιμες 
   θέσεις στάθμευσης και πληροφορίες τιμολογιακής πολιτικής

•  Ενημέρωση μέσω λίστας για τις κοντινότερες διαθέσιμες θέσεις 
   στάθμευσης από το σημείο που βρίσκεται ο οδηγός 

•  Φιλτράρισμα βάση κριτηρίων και εμφάνιση διαθέσιμων χώρων 
   στάθμευσης, καθώς και του κόστους στάθμευσης σε αυτούς 

•  Ενημέρωση για την διαδρομή στην επιλεγμένη θέση στάθμευσης και 
   δρομολόγηση προς αυτήν 

•  Επαναδρομολόγηση σε πλησιέστερη θέση, σε περίπτωση που στο 
   μεσοδιάστημα η προεπιλεγείσα θέση καταληφθεί 

•  Δημιουργία προφίλ οδηγού και διαχείριση πολλαπλών οχημάτων 

•  Πληρωμές για την στάθμευση μέσω κινητού και ανανέωση του 
   χρόνου στάθμευσης

•  Εφαρμογή αγοράς χρόνου από συμβεβλημένα καταστήματα
 

• Mobile Application για τον Οδηγό

Η mobile εφαρμογή (Android & iOS) διευκολύνει τον οδηγό στον 
άμεσο εντοπισμό των ελεύθερων θέσεων και χώρων στάθμευσης 
που ελέγχονται με τεχνολογικά μέσα.  



 

Σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης ή μη ανανέωσης χρόνου 
στάθμευσης δρομολογείται με τον βέλτιστο τρόπο (optimum rout-
ing) στις αντίστοιχες θέσεις και βεβαιώνει την παράβαση. Μπορει 
να επισυνάψει φωτογραφίες και να εκτυπώσει επιτόπου την 
κλήση. 

Ο ελεγκτής, με τη χρήση tablet ή 
smartphone, έχει πλήρη εικόνα για 
το καθεστώς κάθε οριοθετημένης 
θέσης στάθμευσης.

Έξυπνες πόλεις – Το όραμα της OTS
Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι απλά μία ιδέα. 
Είναι ένα πλαίσιο δραστηριοποίησης το οποίο δομείται από 
λύσεις IoT.
Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να εφοδιαστούν οι πόλεις με τις  
λύσεις που απαιτούνται, ώστε να λειτουργούν με σεβασμό στο 
περιβάλλον αλλά και τον πολίτη.
Λύσεις που συντελούν σε λιγότερους ρύπους, λύσεις που 
εξοικονομούν χρόνο αλλά και φυσικούς πόρους. 
Δεν είναι μία απλή διαδρομή, αλλά μία πρόκληση. 
Για μία ”έξυπνη‟ πόλη με ”έξυπνες‟ λύσεις για τους πολίτες.

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 125, ΤΚ 54627 
Τ 2310 590100 

Αθήνα
Αλεξανδρουπόλεως 25, 
ΤΚ 11527 Ιλίσια

sales@ots.gr

• Mobile Application για την Δημοτική Αστυνομία

• Application συνεργαζόμενων καταστημάτων

Για τους οδηγούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
μέσα από την εφαρμογή, δίνεται η επιλογή αγοράς χρόνου 
στάθμευσης από συμβεβλημένα καταστήματα.


