Bom para a
população:
+ simples

+ rápido

• Localização em tempo real das vagas disponíveis.
• Pagamento facilitado pelo tempo de permanência.
• Notificações sobre quando deverá liberar a vaga.

Bom para
gestores:

•
•
•
•

Auxilia a fiscalização e controle.
Geração de dados e informações estratégicas.
Apoia a tomada de decisão.
Facilita o planejamento urbano.

+ seguro
Central de
Monitoramento.

PARA O GESTOR PÚBLICO

PARA O CIDADÃO

Display

A má utilização das vagas disponíveis, o estacionamento
em locais proibidos, o tempo excessivo que os motoristas
dirigem em busca de vagas desocupadas são fatores que
pioram – e muito – o fluxo do trânsito. Com o 4Parking
estes problemas ganham uma solução inteligente:

Informa as vagas
disponíveis.

Comunica à Central
de Monitoramento
o status de cada vaga.

A segurança dos veículos aumenta.
A flexibilidade de utilização agrada aos usuários e beneficia a
sociedade.

Sensor
Cidadão

Totens de Autoatendimento localizados a cada quadra
também são uma alternativa para o registro das vagas pelos
clientes do 4Parking.
Displays implantados nas áreas gerenciadas pelo 4Parking
informam as vagas disponíveis.

CHECK-IN FACILITADO

Pela internet: é possível comprar créditos diretamente pela
internet e validá-los no sistema.

A fiscalização no controle de vagas, tempo e pagamento se
torna eficaz.
O conceito de cidades inteligentes é introduzido.

Histórico e Dados Pessoais: o cliente pode acompanhar
histórico de check-in realizados em cada vaga, além de
consultar informações pessoais, placa de carro e número de
celular.

Cartões de Recarga: o usuário pode comprar cartões de
recarga em pontos de atendimento autorizados e ativá-los
no 4Parking.

Como tudo é informatizado, é possível extrair e analisar
diversas informações gerenciais que auxiliam a tomada de
decisão e o planejamento urbano.

Terminal

Alertas de tempo são enviados ao celular do usuário quando
sua ocupação estiver próxima de expirar. Caso seu tempo
acabe, e seja permitido, o usuário pode ainda renová-la de
onde estiver.

Máquinas de recarga: o usuário pode comprar créditos nas
mesmas máquinas de cartão de crédito que realizam recarga
de celular e, assim, ativá-los diretamente no sistema
4Parking.

Uma prefeitura atenta à mobilidade das pessoas em sua
cidade ganha pontos ao demonstrar profissionalismo na
gestão pública e comprometimento com a qualidade de
vida dos cidadãos.

Alternativa para o
usuário efetuar o registro
de utilização da vaga.

Sensores nas vagas captam e registram a ocupação e
desocupação pelos veículos.

O 4Parking traz diversas opções para agilizar o processo
de localização e pagamento de uma vaga:

Gestor
Público

Toten de
Autoatendimento

Encontre vagas disponíveis: mapa mostra em tempo real
pelo celular, tablet ou computador a disponibilidade de
vagas nas áreas gerenciadas pelo 4Parking.

AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS

Com o 4Parking, a administração municipal tem em suas
mãos a ferramenta que lhe garante modernização e eficácia
para a gestão das vagas públicas de estacionamento, tópico
essencial para um trânsito com fluidez e segurança.

Encontra vaga.
Faz check-in na vaga
ocupada.
Recebe mensagens
sobre a situação da
vaga ocupada.
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Ocupação da Vaga é identificada pelo 4Parking para que
seja realizado o registro pelo usuário.
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Registro de vaga: a partir de créditos disponíveis, o usuário
efetua o registro da ocupação da vaga acessando as
seguintes opções:
Aplicativo no smartphone ou tablet.
Computador pessoal.
Mensagem de texto (SMS).
Comerciantes próximos das vagas também podem ofertar e
efetuar o pagamento para seus clientes.
Agentes de atendimento (“ex-flanelinhas”) podem efetuar e
cobrar pelo registro de ocupação da vaga.

Equipamento para
reconhecimento de
ocupação da vaga.

Postos de Venda

O usuário poderá pagar
estacionamento nos
postos credenciados.

Como um grande diferencial, a prefeitura também tem a
possibilidade de realizar uma ação social ao integrar os
“flanelinhas” às atividades do 4Parking, possibilitando assim
um trabalho formal que agrega renda e valorização
profissional.

PARA AGENTES DE TRÂNSITO
Com a implantação do 4Parking, o trabalho do agente de
trânsito se torna mais preciso e eficiente. O próprio sistema
é o indicativo de onde estão as vagas sendo ocupadas
indevidamente. E veja o que mais:
Monitoramento: os agentes acompanham em tempo real
mapa interativo com as vagas e seus respectivos estados (livre,
ocupada, defeito ou irregular).
Filtros por região: é possível filtrar as vagas por região e setor.

Agente de Trânsito,

é informado quando algum
veículo está com situação
de vaga irregular.

Notificações e alertas: são informados sempre que houver
irregularidades, como a ocupação sem registro ou tempo
expirado.
Vagas para idosos e deficientes físicos: o aplicativo possibilita
o monitoramento em tempo real destas vagas.

