PIAC INFORMÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI RENDSZER

JÖVŐKÉP

Hozza ki a legtöbbet a Piac helyeinek értékesítéséből! A PIAC rendszer
összegyűjti mindazon információkat, melyek Önt, mint vezetőt a legjobban érdeklik.

Az informatika fejlődése töretlen, ami új kihívások elé állít mindenkit.
Rendszereinket folyamatosan fejlesztjük, részben ügyfeleink újabb és
újabb igényei alapján. Másrészt követjük a technológia újításait és az
új ötleteket integráljuk termékeinkbe. Fiatal csapatunk kreativitása és
ügyfeleink egészséges maximalizmusa a garancia, hogy a MINIPARK,
KÖZREND, PIAC rendszerek piaci szegmensükben a legjobbak maradjanak.

A Piac működésének szervezésében és működtetésében – informatikai
eszközök nélkül – számos lehetőség marad kihasználatlanul. PIAC rendszerünk lehetővé teszi, hogy miközben a piaci helyek értékesítése zajlik,
olyan adatokat is összegyűjtsünk, amelyek fontos beszámolók és kimutatások alapját képezhetik. A helyszíni bizonylat kibocsátás és pénzkezelés percre készen követhető és zárt rendszerben ellenőrizhető.

• bérlet és helyjegy értékesítés a piaci standoknál a legújabb számviteli
előírások szerint
• folyamatos kapcsolat a számla és nyugta készítő PDA számítógépekkel
• pénztár kezelés napi, havi zárási lehetőségekkel
• vezetői információk előállítása

Ha nem csak szervezeti, hanem város léptékben gondolkodunk, hamarosan eljutunk arra a szintre, amikor meglévő rendszereink határait kiterjesztenénk – akár szó szerint is. Miért ne alkalmazhatnánk a már meglévő csúcstechnológiát biztosító eszközöket a város külterületeit ellenőrző
Mezőőri szervezet, vagy a Polgárőrség munkájában? Miért ne köthetnénk
össze rendszerünket rendőrségi nyilvántartásokkal, hogy a fizető parkolás
ellenőrzés vagy a közterületi munka során gyűjtött adatok alapján lopott
vagy körözött gépjárművek pontos helyét adjuk át a hatóságoknak? Miért ne bővíthetnénk rendszereink adatait adattárházzá, ahol a lekérdezési
szempontok rugalmassága oly mértékű, hogy a pillanatok alatt elkészíthető kimutatások tartalmának csak a fantázia szab határt?

A PIAC programcsomagot elsősorban nagyobb méretű piacok, vásárcsarnokok vagy kiállítási terek számára, hely értékesítő rendszerként
ajánljuk.

Cégünk ügyfeleink támogatása mellett folyamatosan fejleszt annak érdekében, hogy termékeink használói jó döntéseket hozhassanak – jó
információból.

A PIAC rendszer jellemzői:

Elérhetőségek
A Mininform Kft. munkatársai örömmel segítenek Önnek az üzemeltetés
során felmerült kihívások megoldásában. Magas szintű rendszerszervezői
tudásunk és nagy informatikai tapasztalatunk segíti meglévő és jövőbeni
ügyfeleinket rendszereink optimális használatában.
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„Jó döntés, jó információból...”

Bemutatkozás

MINIPARK – A FIZETŐ PARKOLÁS ÜZEMELTETŐK
KOMPLEX ÜGYVITELI RENDSZERE

KÖZREND - KÖZTERÜLETI SZABÁLYSÉRTÉS
NYILVÁNTARTÓ RENDSZER

Ha Ön fizető parkolást üzemeltet vagy szeretne bevezetni városában,
nagyra fogja értékelni azokat a tulajdonságokat, amelyeket több mint 17
város gyakorlati tapasztalatát összefoglalva építettünk rendszerünkbe.

A Közrend rendszer használatával nagymértékben csökken az adminisztratív munka, így a felügyelők ott lehetnek a legtöbbet, ahol a legnagyobb szükség van rájuk – a közterületeken.

Az átgondolt és letisztult ügyviteli modell az elérhető legjobb eszközökkel
támogatva – ez jellemzi a MINIPARK rendszert. Az igényeket nemcsak időben felismerve, hanem sok területen megelőzve készítettük és fejlesztjük
folyamatosan termékünket. Nemcsak nyilvántartja a fizető parkolással kapcsolatos összes műszaki és pénzügyi adatot, de ezeket az ügyintézői nézet
mellett vezetői szempontból is képes minden igényt kielégítően láttatni.
Az ügykezelés során az adatvédelmi előírások maradéktalan betartása és
a bizonyítási eljárás magas szintű támogatása egyaránt nagy hangsúlyt
kapnak. Az utcai ellenőrzést csúcstechnológiát képviselő eszközökkel illesztjük az ügyviteli rendszerhez, miközben a teljes zártságra vonatkozó
követelményeket független szakértő cég auditációja biztosítja.
A MINIPARK teljes körű adatnyilvántartásának jellemzői:
Cégünk 1992-ben jelent meg az informatikai piacon. Szlogenünk
– Jó döntés, jó információból – szakmai meggyőződésünket fejezi
ki. Azt, hogy a vállalati vezetők jó döntéseihez szükséges információkat csak a legjobb minőségű információs rendszer biztosíthatja.

• pótdíj előírás kezelés és karbantartás a rendeletek alapján
• PDA kézi számítógép és mobil nyomtató használata az utcai ellenőrzés
során
• on-line adatátviteli kapcsolat a PDA-k és az ügyviteli rendszer között

A KÖZREND rendszer nyilvántartja a közterületi szabálysértések ös�szességét oly módon, hogy lehetővé teszi a kötelezően előírt időszakos
jelentések elkészítését mind az önkormányzat, mind pedig a törvényi
szabályozásokban előírt hatóságok felé. Folyamatos lekérdezést biztosít a kiszabott bírságokról szabálysértési típusok és sok más egyéb
szempont alapján.
A felügyelők a közterületek ellenőrzése során az adatokat közvetlenül
PDA számítógépbe vihetik be és azonnal elkészíthetik a szükséges dokumentumokat a helyszínen a mobil nyomtató segítségével. Az esetek
azonnal továbbítódnak a központi adatbázisba, ahol nyomban megkezdhető a feldolgozásuk.
A KÖZREND rendszer néhány fontos jellemzője:
• teljes körű nyilvántartást biztosít a közterületekről, a szabálysértési
jogcímekről
• számos szempont szerinti lekérdezés a kiszabott bírságokról
• távollétes és helyszíni bírság kezelése
• levelezés a határidők figyelésével, módosítható levélsablonok segítségével
• tértivevény és csekk nyomtatás rugalmas tartalommal
• csoportos adatlekérés (BM) és elektronikus banki befizetés kezelés
• külterületek ellenőrzése műholdas (GPS) támogatással
• statisztikák és kimutatások vezetői szempontból

Valljuk, hogy az informatika komplex tevékenység. Meghatározója
nem a hardver, hanem a körültekintéssel megszervezett informatikai rendszer, a jó szoftver és a korszerű emberi szaktudás alapjaira
helyezve.
A következő oldalakon bemutatjuk Önnek vezető termékeinket,
melyeket ma az országban több mint 22 városban használnak a városüzemeltetésben.

• folyamatos kommunikáció az ellenőrökkel, bérlet és felszólítás
szinkronizációval
• mobil fizetési lehetőségek támogatása
• műholdas (GPS) adatok automatikus rögzítése, eset- és ellenőr követés
digitális térképen
• iktatott levelezés (automatizmusokkal), a legkorszerűbb levelezési
eszközökkel
• adatok automatikus fogadása a bank, a posta és az adatszolgáltatók
(BM, KEKKH) felől
• pénztár kezelés napi, havi zárási lehetőségekkel
• parkolási vétségek korrekt és személyiségvédett nyilvántartása
• bírósági munka támogatása
• vezetői információk előállítása
Tegye rendszerét ügyfélbaráttá!
A MINIPARK rendszerhez illesztett ÜGYFÉLKAPU megoldás lehetőséget ad
a parkolási szabályokat megsértő gépjárművezetőnek, hogy ügyét naprakészen megtekinthesse interneten keresztül. Az ügyfélszolgálati munkát
és a reklamációkat csökkentheti, ha tájékoztató adatokat nyújt a pótdíj
kiszabásának körülményeiről, bemutatva a helyszínen készült bizonyítékokat. Az ÜGYFÉLKAPU adatai szinkronban vannak az ügymenettel, így
az ügyfél bármikor tájékozódhat az eset állapotáról és a fizetendő pótdíj
pontos összegéről is.

A város rendjének biztosítása érdekében a KÖZREND rendszert kiegészítettük egy új szolgáltatással. Az Észlelések modul használatával a
felügyelők értesíthetik a város szolgáltatóit olyan rendellenességekről,
amelyeket el kell hárítani. Így például a vakolatomlásról, a közlekedési
tábla hiányáról, vagy a megrongált buszmegállóról észlelt információ
azonnal megjelenik annál a szervezetnél, aki az adott esetben eljárni
köteles.

