
Mi Megoldást 
Kínálunk



A VECOSYSRÓL 

KÉSZEN AZ INNOVÁCIÓRA
A megszerzett tudás remek alap, azonban fejlődés nélkül nem

juthatunk előre. Nem csak a piaci igények, de a magunkkal szemben

támasztott elvárások is arra ösztönöznek minket, hogy újabb és újabb

megoldásokat keressünk a felmerülő problémákra, vagy olyan

területeken vessük meg a lábunkat, ahol korábban még nem jártunk. 

A TAPASZTALAT EREJE

A VECOSYS Kft. több mint 7 éves múltra tekint vissza, csapatunk magja

azonban még ennél is hosszabb szakmai múlttal rendelkezik a

parkolástechnika, jármű- és személybeléptetés terén. Az elmúlt évek

során számtalan projektben kellett bizonyítanunk szakmai

rátermettségünket és felkészültségünket, és mi sosem szalasztottuk el

az alkalmat, hogy bizonyítsuk tudásunkat. 

FÓKUSZBAN AZ ÜGYFÉL
Bármerre is tartunk, sosem tévesztjük szem elől, hogy elsődleges

célunk az ügyfeleink elvárásainak való megfelelés a probléma valós

megoldása révén. Legyen szó korábbi megoldások újragondolásáról

vagy új igények kielégítéséről, mi minden esetben megoldást kínálunk! 



ÜGYFÉLSOROLÓK  
ÉS -HÍVÓK

 

PARKOLÁSTECHNIKA
 INNOVÁCIÓ ÉS

FEJLESZTÉS

MEGOLDÁSAINK 

KÖZLEKEDÉS-  
IRÁNYÍTÁS

Az okos városokban a parkolás kialakítása, 

a forgalom megszervezése, a felhasználók 

tájékoztatása egyre korszerűbb megoldást 

igényel. A kihívásokra adott válaszaink: a 

legújabb technológiákat alkalmazó 

érzékelők, az okos telefonok tudásának 

kihasználása, az IoT, a felhőbe telepített 

adatkezelő és monitoring rendszerek.

BELÉPTETŐ
RENDSZEREK

A települések folyamatosan növekvő 

parkolási problémáinak kezelésére kínált 

megoldásaink: modern parkolóautomaták, 

nagy forgalmat is kezelni képes sorompós 

rendszerek, korszerű díjfizetési módok, a 

szabad helyeket érzékelő és kijelző eszkö-

zök, és mindezek integrált felügyeletére 

alkalmas parkolás-menedzsment rendsze-

rek.

Legyen szó járművek vagy személyek 

azonosításáról vagy belépésének engedé-

lyezéséről mi kínálunk megoldást. Ujjlenyo-

mat-olvasás, rádiófrekvenciás azonosítás, 

rendszámfelismerés? Számunkra nem 

probléma. A bejutást szabályozó fizikai 

akadályok közül pedig a forgóvillák, sorom-

pók és süllyedő oszlopok széles választékát 

forgalmazzuk.

JEGYEK ÉS
KELLÉKANYAGOK

Rendszerünk segítségével a sorban állás 

miatti frusztráció csökkenthető, az 

ügyfél-elégedettség növelhető. Az érintő-

képernyős bejelentkező terminál kezelői 

felülete szabadon programozható, a 

változtatások gyorsan megvalósíthatók. A 

falra, mennyezetre rögzíthető nagyméretű 

LCD kijelzők kiváló észlelhetőséget, maxi-

mális komfortot nyújtanak.

Korszerű járműérzékelőink adatainak 

összegyűjtése és kiértékelése új lehetősé-

geket kínál a forgalomszervezőknek. 

Jelzőlámpás megoldásaink a forgalom 

intenzitásának megfelelően változó, adap-

tív vezérlést valósítanak meg. Eszközeink 

ipari környezetben szállítójárművek közle-

kedésének szabályozására is kiválóan 

alkalmasak. Jelzőfejeinket kizárólag korsze-

A parkolási rendszerek üzemeltetéséhez 

szükséges jegyek, kártyák, RFID azonosí-

tók, tisztítószerek széles skáláját forgal-

mazzuk. Kínálatunkban megtalálhatóak 

üres, előrenyomott, tekercses vagy leporel-

lós parkolójegyek. A kártyákat, azonosító-

kat egyedi dizájnnal is el tudjuk látni.
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