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Haal meer uit uw parkeersysteem
Informatie over het daadwerkelijk gebruik, de gemiddelde parkeerduur of bezettingsgraad per parkeer-
garage of parkeergebied blijkt veelal niet inzichtelijk te zijn. Zeker niet wanneer er sprake is van
meerdere (on-street en off-street) parkeersystemen.
Ook een volledig beeld van de gebruikte betaalmethoden (pin, chip, credit/debet card), de totale omzet, 
omzet per parkeerfaciliteit of omzet via belproviders ontbreekt vaak. Dit zijn maar enkele voorbeelden 
van relevante stuurinformatie. Informatie waarmee u de exploitatie van uw parkeerfaciliteiten sterk kunt 
verbeteren.

Wanneer u inhoudelijk naar het gebruik kunt kijken,
krijgt u gedetailleerd zicht op het parkeergedrag van
de gebruikers en bent u in staat het systeem, de
infrastructuur, het gebruik of (preventief) onderhoud
beter af te stemmen.

Ook krijgt u een goed beeld van de opbrengsten en
stelt het u in staat accurate begrotingen te maken
voor opbrengsten en onderhoudskosten.

Wat houdt het concreet in?
Het grootste voordeel van de Parkeer Management Applicatie van Bluefield ICT Solutions is dat er 
inzicht gegeven wordt in o.a. het parkeergedrag, de bezettingsgraad, opbrengsten, prognoses en 
(meerjaren) onderhoudsplanning.

                De statistieken kunnen, per parkeergebied, 
                gebruikerstype of tijdsperiode (dag, week, 
                maand, jaar), op ieder gewenst moment worden 
                ingezien.

                Binnen ieder grafiek kan worden doorgeklikt naar
                de onderliggende detailinformatie.
                
                Als de gewenste informatie gefilterd is, kan er 
                een PDF rapport worden opgemaakt of bestaat 
                de mogelijkheid om de onderliggende data in een  
                CSV export te downloaden.

Ook maakt de verzamelde data het mogelijk om effectberekeningen te maken, zodat er helder inzicht 
gegeven wordt in het effect van (mogelijke) wijzigingen in tarieven. Denk hierbij aan het invoeren van 
parkeren per minuut of aanpassingen van betaalvormen.
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Onafhankelijk van bestaande parkeersystemen
Bluefield ICT Solutions stelt zich volledig onafhankelijk op richting de parkeermarkt. Mede hierdoor zijn er vele 
interfaces gerealiseerd en werken leveranciers van de operationele parkeersystemen, zoals hieronder 
benoemd, graag met ons samen.

●   TMC Taxameter,
●   WPS, Skidata, IP Parking, Keyprocessor, Scanton,
●   Yellowbrick, SMS Parking, Parkmobile
●   Etc.

Vraag gerust naar de interface mogelijkheden van het parkeer-
systeem wat bij u in bedrijf is.

Aanvullend hierop biedt Bluefield ICT Solutions een applicatie met bijbehorende dienstverlening om aan de 
hand van NEN2767 (her)inspecties inzicht te geven in o.a. de onderhoudswerkzaamheden.

Uitkomst? Een meerjaren onderhoudsrapport met daarin de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op korte 
en lange termijn en een meerjaren onderhoudsbegroting. Hiermee heeft u een totaal beeld van de inkomsten èn 
kosten van de parkeerfaciliteit.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Bluefield ICT Solutions onderscheidt zich qua dienstverlening door haar onafhankelijke en projectmatige 
aanpak van complexe vraagstukken, resultaatgerichtheid en het voor haar rekening nemen van de realisatie 
van (totale) projecten.

●  Consultancy op het gebied van Business Analytics en Business Intelligence vraagstukken
●  Van de Ontwikkeling, Integratie tot het Hosten van intelligente IT oplossingen.

Meer informatie over de
Parkeer Management Applicatie?
www.bluefieldictsolutions.nl of bel ons!
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Bluefield ICT Solutions
Relevante informatie is essentieel voor het nemen van juiste beslissingen. 

De software applicaties van Bluefield ICT Solutions faciliteren
organisaties op het gebied van informatiebehoefte door het verzamelen, 
analyseren en inzichtelijk maken van data-(stromen) uit één of meerdere 
operationele systemen. 

Naast het inzichtelijk maken van deze bedrijfsprocessen kunnen veelal 
aanvullende en uiterst effectieve automatiseringsslagen worden 
doorgevoerd. De uitkomsten na implementatie van de oplossingen van 
Bluefield ICT Solutions zijn helder:

●   Inzicht en overzicht
●   Kostenreducties
●   Efficiëntere bedrijfsvoering
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