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FUNKCIONALITA CWT
UPGRADE KITMP 104 na CWT
Ako viete, Cale vždy myslí na odolnosť.
Terminály Cale sú vyrobené z nerezovej
ocele a môžu byť jednoducho modernizované na najnovšiu platformu CWT
dlho potom, čo boli prvýkrát inštalované.
Modernizácia existujúcich terminálov
MP 104 je z nákladového hľadiska
efektívna a zároveň má minimálny dopad na životné prostredie.
Prejdite na digitálnu technológiu
jednoduchou výmenou

Jednoduchou výmenou dverí terminálu a niekoľko individuálnych komponentov modernizujete MP 104 na najnovšiu CWT platformu.
7” veľký, 24-bitový farebný displej poskytuje príjemné užívateľské prostredie, ktoré parkujúceho intuitívne sprevádza
platobným procesom. Upgrade kit je štandardne vybavený
alfanumerickou klávesnicou, poskytujúcou príležitosť prepojiť terminál s ostatnými digitálnymi službami.
Keď je terminál modernizovaný na platformu CWT, je prevádzkovateľ schopný využiť plný potenciál Cale WebOffice.
Pomocou Cale WebOffice je terminál prepojený s ostatnými
digitálnymi službami, ako sú WayToPark (mobilná platobná aplikácia), Cale Permit (predplatené parkovanie) a Cale
Enforcement (systém kontroly a represie).
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Komplexné parkovacie riešenie sa volá
Parking by Cale

Cale CWT Upgrade Kit je jedným z produktov balíčku
Parking by Cale, kde spoločným menovateľom a kľúčom
pri parkovaní sú registračné značky parkujúcich vozidiel. S
pomocou sofistikovaných služieb ako sú Cale WebTerminal, mobilnej aplikácie WayToPark, alebo Cale Permit,
nezáleží na tom kde a aký ľudia platia za parkovanie.
Registračná značka vozidla je kľúčom k identifikácii vozidla
umožňujúca prevádzkovateľovi prostredníctvom Cale
WebOffice prístup ku všetkým potrebným informáciám
rýchlo, usporiadane, a jednoducho. V prípade potreby sú
dáta v reálnom čase poskytnuté kontrolným orgánom
pomocou služby Cale Enforcement.

O Cale

Cale ponúka inovatívne a efektívne parkovacie riešenie.
Koná tak od roku 1955 a dnes je vedúcou globálnou
značkou v parkovacích technológiách. Cale má pobočky po
celom svete. S partnerskou pomocou disponuje globálnym
pokrytím a slúži niekoľko tisíc klientom z celého sveta.
Cale je držiteľom certifikácie ISO 9001 a ISO 14001.
Rovnako je certifikovaný v súlade so štandardmi PCI a
riadi sa medzinárodným štandardom ISAE 3402.
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