СТАРТ - СТОП ПАРКИНГ СИСТЕМ

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
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РЕГИСТРАЦИЈА НА СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ СИСТЕМ
За коришћење СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система, корисник (физичко или правно лице)
попуњава упитник у просторијама JKП „Паркинг сервис“, након чега потписује уговор.
Након прве пријаве на систем корисник ОБАВЕЗНО мора променити лозинку која му је
додељена.
Након пријаве на лични WEB портал, корисник наводи бројеве мобилних телефона са којих
ће користити услуге СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система SMS поруком.
За правна лица нема ограничења, а за физичка лица лимит је три броја мобилног
телефона.

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ
Постоје две могућности коришћења СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система:
1) Коришћењем SMART-PHONE апликације на мобилном телефону
2) Коришћењем WEB портала – приступом WEB апликацији
Трећа могућност која ће ускоро бити у функцији је слањем SMS поруке са мобилног
телефона.
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1) Smart-Phone апликација за оперативне системе ANDROID и SYMBIAN
Сваки корисник СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система ће на свом WEB порталу бити у
могућности да изврши download апликације за одговарајући оперативни систем (Android и
Sуmbian).
Након инсталације апликације на smart-phone телефон или PDA уређај могуће је користити
СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ услугу за више возила истовремено.
Инсталација апликације на smart-phone телефон одвија се у 3 корака:
Корак 1:
На интернет претраживачу (web browser) smart-phone телефона унесе се следећа web
адреса:
http://startstop.parkingns.rs
Корак 2:
Отвориће се интернет страница (видети слику испод) на којој се налази поље „Апликације
за мобилни телефон“.

Корак 3:
У зависности од оперативног система на smart-phone телефону, кликне се на један од
понуђена два линка (видети слику испод) и почиње аутоматски download и инсталација
апликације на smart-phone телефон.
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„Старт стоп паркинг“ апликација на ANDROID оперативном систему:

Корак 1:

Корак 2:

Унос корисничког имена и лозинке које
добијате приликом потписивања уговора.

Корак 3:
Након одабира жељене зоне, уносимо
регистарску ознаку возила (таблицу).
Регистарска ознака може бити
предефинисана у апликацији – лакши и
бржи начин, а може се и сваки пут
поново уносити.

У прозору „Старт“, бирамо зону у којој
желимо да паркирамо возило.

Добија се обавештење са следећим
подацима: регистарска ознака возила,
време и датум када сте започели
паркирање, број сесије паркирања, назив
зоне у којој сте започели паркирање, цена
паркирања у зони, време и датум када вам
истиче паркирање у зони
(уколико зона има временско ограничење).
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Корак 4:
У прозору „Стоп“, притиском на
одговарајућу регистарску ознаку,
прекидамо паркирање за жељено возило.

У оквиру корисничког подешавања могуће
је дефинисати корисничко име и лозинку и
приликом сваког наредног стартовања
апликације не морате више уносити
те параметре.

Добија се обавештење са следећим
подацима: регистарска ознака возила, број
сесије паркирања, време трајања
паркирања у минутима.

Такође, постоји могућност да у апликацију
унесете регистарске ознаке оних возила за
која најчешће вршите уплату паркинга, ради
лакшег и бржег стартовања паркирања.
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„Старт стоп паркинг“ апликација на SYMBIAN оперативном систему:

Корак 2:

Корак 1:
Апликација се стартује притиском на
одговарајућу иконицу (слово „Р“).

Након уноса корисничког имена и лозинке
отвара се екран са опцијама
„Старт“ и „Стоп“.

Корак 3:

Корак 4:

Након одабира опције „Старт“, отвара се
прозор у комe бирамо зону у којој желимо
да паркирамо возило.

Након одабира жељене зоне, уносимо
регистарску ознаку возила (таблицу),
без размака.
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Добија се обавештење са следећим
Корак 5:
подацима: регистарска ознака возила,
време и датум када сте започели
У главном менију,одабиром опције „Стоп“
паркирање, број сесије паркирања, назив
појављује се листа активних паркирања.
зоне у којој сте започели паркирање, цена
Притиском на одговарајућу регистарску
паркирања у зони, време и датум када вам
ознаку прекидамо паркирање
истиче паркирање у зони
за жељено возило.
(уколико зона има временско ограничење).

Добија се обавештење са следећим подацима: регистарска ознака возила,
број сесије паркирања, време трајања паркирања у минутима.
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2) Употреба WEB портала
Сваки корисник СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система ће приступати личном WEB порталу уз
одговарајуће корисничко име и шифру.

На WEB порталу је могуће вршити следеће радње:
промена приступне шифре за WEB портал (SMARTPHONE апликацију)
коришћење СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ услуге за више возила истовремено, у било
којој зони
уколико је СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ трансакција за неко возило започета слањем
SMS-а на бр. 3545 или путем smart-phone апликације, трансакцију је могуће
прекинути путем WEB портала
WEB порталу приступа се путем следећег линка: http://startstop.parkingns.rs

Слика 1: Почетна страница WEB портала
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Слика 2: Листа активних паркирања
Након уношења корисничког имена и лозинке отвара се листа активних паркирања. Ту
корисник има увид у сва започета пакирања било да их је стартовао SMS-ом,
преко Android, тј. Java апликације или коришћењем овог WEB портала.
У колони „СТОП“ могуће је прекинути било које од активних паркирања.

Слика 3: Стартовање паркирања коришћењем WEB апликације
У пољу „Паркирај моја кола“ потребно је одабрати једну од понуђених зона за
паркирање, а затим унети регистарску ознаку возила и након тога
притиснути дугме „Паркирај“.
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Слика 4: Обавештење садржи следеће податке: регистарска ознака возила, време и
датум када сте започели паркирање, број сесије паркирања, назив зоне у којој сте
започели паркирање, цена паркирања у зони, време и датум када вам истиче
паркирање у зони (уколико зона има временско ограничење).

Слика 5: Стопирање паркирања возила
У колони „СТОП“, црвеним крстићем означена су активна паркирања која је могуће
прекинути притиском на исти тај крстић. Након тога добијате обавештење које
садржи следеће податке: регистарска ознака возила, број сесије паркирања и
време трајања паркирања у минутима.
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Слика 6: Притиском на опцију „МЕНИ“ отварају се три подопције:
Паркирај, Подаци о кориснику и Промени лозинку
Опција „Паркирај“ већ је објашњена на слици бр. 4. Опција „Подаци о кориснику“ користи
се за додавање и ажурирање података о кориснику. Опција „Промени лозинку“ служи за
промену лозинке и то је НЕОПХОДНО обавити непосредно након прве пријаве на систем.
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ТАРИФИРАЊЕ:
На крају месеца сваки корисник СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система добиће извештај о
укупном времену које је провео у одређеним зонама паркирања. За сваку зону ће се
приликом наплате извршити заокружење на први већи цео сат.

Пример:
Уколико у црвеној зони укупно време за месец дана износи 121 минут, кориснику ће се
укупно обрачунати 3 часа (180 минута) проведена у црвеној зони по важећој тарифи за
црвену зону.

НАПЛАТА:
Рачун за коришћење СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ услуга стиже на e-mail адресу коју је корисник
дефинисао при регистрацији на СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ систем.
Уколико се рачун не плати до 10-ог у месецу, СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ услуга се
деактивира, а поново се активира тек када се изврши уплата износа на рачуну.
Корисницима СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ услуга одштампан рачун може да пристиже и путем
поште, на унапред дефинисану адресу, али се та услуга додатно наплаћује, у износу од
100,00 динара месечно.
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