
sea.com.ua

Вільних місць
Spaces available 0235

ЦІЛОДОБОВО

кількість
вільних місць

1 година
20 грн

129

ПАРКУВАЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ
ТА СИСТЕМИ



Автомати паркувальні
без видачі решти

Паркомати із
видачею решти

Компанія СЕА пропонує обладнання власного виробництва для організації 
платних парковок: паркомати, термінали оплати, в'їзні та виїзні термінали, 
інформаційні табло парковок, світлофори та інше додаткове обладнання.

Паркувальне
обладнання
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Основним елементом в'їзних і виїзних терміналів парковки є стійки, які керують 
шлагбаумами, світлофорами та іншими пристроями паркувальної системи.

Компанія СЕА виготовляє в'їзні, виїзні та переїзні стійки з різною комплектацією для 
всіх типів автоматизованих парковок, а саме: одно- та багаторівневі; вбудовані в 
термінал оператора; з використанням паркувальних карт, паперових м'яких чеків або 
твердих талонів; з пристроєм зчитування карт E-Marine або Mifare; з переговорним 
пристроєм «водій-оператор», з фото-фіксацією водія та ін.

Дворівневі стійки ідеально підходять для організації автоматичних та напів- 
автоматичних парковок автостанцій, вокзалів і аеропортів, а також парковок для 
транспортних засобів різних типів і габаритів. Переїзні стійки використовуються для 
транзиту між паркувальними зонами.

Паркувальна система контролює проїзд автомобілів на території вуличних і критих паркувальних комплексів, 
веде підрахунок вільних місць у кожній зоні з одночасною індикацією числа на табло.

Світлодіодні табло виробництва Компанії СЕА можуть встановлюватися (у вертикальному або горизонтальному 
виконанні) як при в'їзді на парковку, так і на переїздах між рівнями багатоповерхових або секторами 
мультизонних паркінгів.

Модульна система комплектації дозволяє підібрати найбільш підходящий тип корпусу платіжного терміналу: з сенсор-
ним дисплеєм, купюро-приймачем, зчитувачем банківських карт, клавіатурою, диспансером видачі решти, сканером 
штрих-кодів і т.д. Усі паркомати серії «СЕА АП 100» видають фіскальні чеки встановленого зразка з термопаперу, облад-
нані модулем радіоканалу GSM і зчитувачем безконтактних паркувальних карт.

В'їзні та виїзні термінали парковки

Однорядні / багаторядні
інформаційні табло парковок
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Програма доступна для завантаження на ресурсах Play 
Market та AppStore.

Програма Parking Inspector для
контролю паркувального простору

Мобільний додаток для водіїв
SEA Parking
• Ідентифікація користувача за номером стільникового 
телефону;

• Налаштування переліку транспортних засобів;

• Авторизація платіжних карток;

• Пошук доступних стоянок на карті та перегляд сервісної 
інформації;

• Резервування паркувального місця;

• Безготівкова оплата за послуги паркування;

• Ведення журналу проведених оплат.

Призначення системи контролю паркування:
1. Автоматизація процесів оплати за паркування                             
– готівкою або банківською картою через паркомати                       
– за допомогою мобільного додатку SEA Parking

2. Диспетчеризація паркоматів

3. Контроль оплат водіїв за допомогою мобільного додатку 
Parking Inspector

4. Формування фінансових та інших статистичних звітів

5. Захист обміну інформацією за допомогою сервісу Mobile ID

6. Створення та друк протоколу за оплату штрафу

7. Відправка протоколу правопорушнику

• Авторизація відповідального інспектора;

• Фотографування / ручне введення номеру автомобіля для 
розпізнавання та контролю оплати;

• Моніторинг стану паркоматів контрольованої стоянки (згідно 
параметрів робочої групи);

• Фіксування порушень згідно статей КУпАП (ч.1,3 ст.122 та ч.1,2 
ст.152-1);

• Формування та роздруківка на мобільному принтері 
«Повідомлення про правопорушення» встановленого зразка;

• Обмін інформацією між мобільним пристроєм інспектора (з 
підключеним сервісом Mobile ID) та сервером АСКОП.

АСКОП SEA рекомендована для юридичних осіб, власників, 
орендаторів, співвласників сервісів паркування, водіїв 
транспортних засобів та обслуговуючого персоналу 
паркувальних систем: інспекторів, диспетчерів, операторів.

СерверБаза даних

Оператор паркування
Водій транспортного засобу

із мобільним додатком
SEA Parking

Інтернет

Mobile ID

Інспектор з паркування
з мобільним додатком

Parking Inspector

Автоматизована система контролю оплати
паркування АСКОП SEA

Ведення обліку
і архівів, генерування
статистики та звітів

Підтримка
безготівкових

способів оплати
за паркування

Можливість
використання

на всій території
України

Захист інформації
та резервування

даних

Мобільні додатки
для клієнтів SEA Parking

та персоналу
Parking Inspector

Можливість
інтеграції з іншими

інформаційними
системами

Високий рівень
адаптування та

адміністрування
системи



ПАРКУВАЛЬНІ
СИСТЕМИ

РЕАЛІЗОВАНІ
ПРОЕКТИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПАРКОВОК

Компанія СЕА — на базі обладнання свого виробництва, а також ПЗ власної 
розробки, — пропонує автоматизовані паркувальні системи для організації 
платних парковок будь-якого рівня складності «під ключ»:

Паркувальні системи виробництва СЕА можна побачити не тільки на вулицях Києва, 
Львова, Луцька, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра, Чернівців та інших міст України, 
але й в Білорусії, Казахстані та Росії.

Компанія СЕА пропонує спеціалізовані паркувальні комплекси власної розробки і виробництва:

Кваліфіковані фахівці Компанії СЕА проводять проектування, монтаж та 
пуско-налагодження паркувальних систем, а також — забезпечують гарантійне 
і післягарантійне обслуговування.
СЕА надає сервіс із модернізації застарілих систем парковки.

Напівавтоматичні паркувальні системи з оператором парковки Перехоплювальні автостоянки

Паркувальні системи для аеропортів

Багаторівневі та підземні парковки

Автоматичні паркувальні системиПарковки тротуарного типу

Парковки з реверсивним в’їздом-виїздом

Паркінги для готелів, ТРЦ і БЦ
Паркувальні комплекси для авто- та
залізничних вокзалів

Україна, 02094, м. Київ
вул. Краківська, 13-Б

тел./факс: +38 044 330-00-88
info@sea.com.ua, www.sea.com.ua


