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تـوانمنـدی هـا

RFIDساخت و تولید تجهیزات در حوزه تکنولوژی 

RFIDارائه سیستم ها و راه حل های مبتنی بر تکنولوژی

دامساخت و تولید پالک های گوش 

ساخت و تولید تجهیزات تست برای صنعت برق



مدیریت پارکینگ های حاشیه خیابان

:خیابانپارکینگ های حاشیه دالیل نیاز به مدیریت 

خدمات مناسب به شهروندانارائه •

عدالت در توزیع امکانات شهریرعایت •

شهریهزینه متناسب با بهره مندی شهروندان از فضاهای اخذ •

ارت  بهره مندی مناسب شهرداری از درآمد این حوزه در کنار مدیریت و نظ•

دقیق بر حسن انجام کار توسط پیمانکارها

کدامیک از روش های موجود مناسب تر است؟



انمدیریت پارکینگ های حاشیه خیاب
پارکومتر

سال45سابقه بیش از •

!استفاده از سکه برای پرداخت هزینه•

های هوشمند برای پرداخت هزینهاستفاده از کارت •

؟کنندرار برقپارکومترها ارتباط با شهروندان توانسته اند آیا •

طتوسهای مزایده فروش پارکومترهای مازاد بر نیاز آگهی •

!شهرداری ها

درصد استفاده و پرداخت هزینه توسط پارکومترها؟•



رمشکالت پارکومت
مدیریت پارکینگ های حاشیه خیابان

.  عدم اطالع رسانی مناسب در مورد وجود پارکومتر و نحوه استفاده از آن•

.ردو مسوولی برای پاسخ گویی وجود ندا! برای استفاده از پارکومتر راننده تنهاست•

جای پارک با هدف کاهش هزینه 2جای پارک بجای 8و پوشش جدید پارکومترها طراحی •

(ومترهاکندن خیابان و نصب پارک)نیاز به تغییر مبلمان شهری برای نصب پارکومترها •

و در معرض هزینه باالی خرید اولیه و خدمات و نگهداری پارکومترها به دلیل نصب در خیابان•

تهدید بودن مداوم

نیاز بسیار باال به حمایت مداوم پلیس راهور•

!استفاده از پارکومترهای هوشمند خیلی هم ساده و سرراست نیست•



قبض های کاغذی
مدیریت پارکینگ های حاشیه خیابان

.باید منتظر مراجعه پارکبان بماندراننده •

وص اگر هزینه کاهش یا افزایش آن مشکل ساز است بخص. مدت زمان پارک باید دقیق تعیین شود•

.در ابتدا گرفته شود

االن برمی »له پاسخ به جم. ارتباط کالمی پارکبان و راننده گاهی اوقات منجر به تنش می گردد•

؟«گردم و نیم ساعت اول رایگان است

حاسبه  ثبت مشخصات خودرو، تاریخ و ساعت جاری، زمان اتمام پارک، م: زمانبر بودن روال کار•

.هزینه پارک و در نهایت دریافت وجه

!معضل تأمین پول خرد•



قبض های کاغذی
مدیریت پارکینگ های حاشیه خیابان

، رایگاناولنیم ساعت طبق قانون اخذ کرد؟ چه حد می توان هزینه پارک را کاغذی تا با روش •

...ریال و Bریال، یک ساعت بعدی Aنیم ساعت بعدی 

عدم اطالع شهرداری از درآمد زایی واقعی و دقیق خیابانها•

شرکت پیمانکار و                                                     حرکت نقدینگی از سمت پارکبان به مسیر •

.سپس به شهرداری شکل گرفته است

و دقیق بر عملکرد پیمانکارو مدیریت کامل مشکالت نظارت •



TAPCO eCardParkتپکو     کارت پارک الکترونیک سامانه 

مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای

نگ های  معابر عمومی، پارکیجامعی است برای مدیریت مکانیزه سامانه 

زی  عمومی شهری، کمک به توزیع عادالنه آن و شفاف ساطبقاتی و 

.مراودات مالی در این حوزه



ویژگی ها
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

کشورشهر40ازبیشدرشدهاجرا•

کشوروزارتترافیکشورایازتاییدیهدارای•

1388سالدراختراعثبتگواهیدارای•

شهریمبلماندرتغییرهیچگونهبهنیازعدم•

کماجراییهزینه•

آموزشواندازیراهنصب،درعملسرعت•

(نفریکپارکجای50هر)پایدارزاییاشتغالبهکمک•



ویژگی ها
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

Onlineبصورتمرکزبهاطالعاتارسال•

مرکزباOnlineارتباطبهنیازبدونپارکبانیعملیاتانجام•

پارککارتاینترنتیشارژوخریدامکان•

رانندگانباپیامکیارتباط•

اینترنتطریقازمرکزبااطالعاتتبادل•

افزودهارزشمالیاتاعمالامکان•

(...ومصرفیکبارتخفیف،با،رایگان)خاصهایپارککارتصدور•

پارککارترویتبلیغاتچاپامکان•



روال کار
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

خودروندهرانتوسطپارکبانیاپارککارتفروشباجهازپارککارتتهیه•

دروخوداخلازاتومبیلشیشهپایینوچپسمتدرپارککارتنصب•

خودروپارکازپسرانندهوپارکبانمستقیمارتباطبهنیازعدم•

قبضبه جایکارتسیموRFIDبهمجهزاطالعاتثبتپایانهازاستفاده•

دهشتعیینجدولطبقپارکهزینهکسروخودروبهپارکبانمراجعه•

.شودنمیکسرایهزینهپارک،برایشدهدادهزماناتمامتا•

.شودمیزدهپیامکرانندهبهباشدکمپارککارتموجودیاگر•

پارکبانتوسطپارککارتشارژامکان•



مزایا
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

RFIDروزبهتکنولوژیازاستفاده•

پارکهایمکانازبهینهاستفادهامکان•

پارکبانورانندهبینپولیریزمراوداتحذف•

پارکهزینهمحاسبهبهمربوطقوانیندقیقاعمال•

پارکبان هاکارکرددقیقکنترل•

وبتتحکاربردیبرنامهدرشدهانجامهایتراکنشمشاهدهامکان•



مزایا
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

مشتریانرضایتجلبوشهروندیحقوقبهاحترام•

ومعابرحاشیهپارکینگ هایدرشدهارائهخدماتکردنیکپارچهامکان•

عمومیپارکینگ هایدیگر

پارکبانوپیمانکارسمتبهشهرداریاز:نقدینگیحرکتمسیرتغییر•

خیابانهادقیقوواقعیزاییدرآمدازشهرداریاطالع•

رآمدزادومتنوعخدماتارائهوکارتوسعهامکانهمراهبهاجرادرسادگی•



اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

(کارت پارک ) RFIDبرچسب هوشمند •

پایانه های جمع آوری اطالعات•

برنامه کاربردی تحت وب•

اپلیکیشن موبایل•



شرح اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

:افزارهاسخت

Data)اطالعاتجمع آوریپایانه های• Collector Terminals)

شدهتعیینجدولبراساسپارکهزینهکسر•

زمرکبهاطالعاتاینانتقالوخودروهرپارکوشارژفروش،اطالعاتثبت•

:پارککارت•

وزمانیاعتباروخودرواطالعاتنگهداریبرایحافظهدارایRFIDهوشمندکارت•

ریالی



شرح اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

:افزارهانرم

:وبتحتکاربردیبرنامه•

:رانندگانپنل•

خرید و شارژ کارت پارک•

ده خرید و شارژهای انجام شده، پارک های انجام ش)مشاهده ریز تراکنش ها •

...(و 



شرح اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

:پیمانکارپنل•

یک  به تفک...( فروش، شارژ، پارک و )گزارش ریز تراکنش های انجام شده •
...مسیر، پارکبان، تاریخ و 

تعریف پارکبان ها و شیفت کاری مجاز•

کارکرد پارکبان هامحاسبه •

...پیامک و تنظیمات ارسال •



شرح اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

:شهرداریپنل•

تعیین تعداد و اعتبار ریالی و زمانی کارت پارک ها•

مجوز برای فروش و شارژ کارت هاصدور •

مشاهده تراکنش های انجام شده•

خیابان/ محاسبه درآمدزایی هر مسیر•

خیابان ها/ تعریف مسیرها•

پارکتعریف جدول هزینه •



شرح اجزاء
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

:ها برای انجام عملیات پارکبانیافزار مستقر در پایانهنرم•

انجام عملیات فروش و شارژ کارت پارک، کسر هزینه پارک•

رانندهموجودی بهکسری کارت پارک، شارژ کارت پارک و پیامک خرید ارسال •

قابلیت ثبت شماره پالک خودرو•

دهنمایش درآمد به تفکیک فروش کارت، شارژ کارت و پارک های انجام ش•



مزایای حضور پارکبان
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

ستمر به  حضور دائمی پارکبان باعث می شود لزوم استفاده از کارت پارک بطور م•

.رانندگان یادآوری شود

کنترل و مدیریت بهینه تر فضای پارک حاشیه معابر•

نظارت، بررسی و کنترل بر روی خودروهای پارک شده •

نگهبانی و مراقبت از خودروهای پارک شده•

اشتغال زایی پایدار•



مشارکت پلیس
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

ارد زیر با تحویل اپ اندروید مخصوص به نیروهای پلیس مستقر در محدوده اجرا، مو

:فراهم می گردد

تعیین موجودی کارت پارک و آخرین تاریخ شارژ کارت•

ع کردهتعیین مدت زمان و تعداد دفعاتی که راننده از خرید یا شارژ کارت امتنا•

همراه کردن مردم جهت استفاده از کارت پارک•



درآمدزایی طرح
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

ایجاد اشتغال و کارآفرینی•

ارت فروش کارت در ابتدا که شامل شارژ ریالی داخل کارت و هزینه تهیه خود ک•

.است

فروش جای پارک و کسر هزینه ها از شارژ ریالی موجود در کارت•

شارژ قبلیدر زمان اتمام شارژ مجدد کارت پارک •

ه تدریجتجمیع کل درآمد و خرج کردن آن بر مبنای میزان کارکرد هر پارکبان ب•



مسیر حرکت نقدینگی
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

را در  شهرداری با پیش فروش کارت پارک به صاحبان خودرو، کل درآمد طرح•

.اختیار می گیرد

پارک  پارکبان با فروش و شارژ کارت پارک و کسر هزینه از کارت خودروهای•

ز پیمانکار  شده در حاشیه خیابان، درآمدزایی می کند و بر اساس میزان فعالیت ا

.پورسانت دریافت می کند



رزومـه
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

کاووس،گنبدآباد،خرماراک،شهرهایدراجراتجربه•

ر،ایرانشه،خاشمریوان،،دارابمینودشت،بم،بیرجند،

قزوین،،دجسننیزد،،زاهدانعباس،بندرتنکابن،تاکستان،

،چابهار،نبوکا،زاوهشهر،شاهین،پیرانشهربروجرد،،شهرکرد

،خوافبانه،،قاینسیرجان،،سرخسکامیاران،،سبزوار

...ومقشفارسان،چابهار،مهاباد،ورامین،اسالمشهر،قوچان،



ه هاگواهینامه ها و تاییدی
وسامانه کارت پارک الکترونیک تپک

تاییدیه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوریکگواهی نامه ثبت اختراع کارت پارک الکترون



ت کرج، ابتدای بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی تربی-اتوبان تهران17تهران، کیلومتر : آدرس

تپکومدرس، پارک علم و فناوری تربیت مدرس، شرکت 

44180002: تلفکس1497713109:پستیکد 

www.tapco1.com                info@tapco1.com


