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Pakiet nowoczesnych narzędzi do kompleksowego prowadzenia
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obsługi reklamacji i sprzedaży abonamentów parkingowych.
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Pakiet narzędzi – pakiet korzyści

Prezentujemy Państwu pakiet nowoczesnych narzędzi systemu EXEK, które
pozwalają na maksymalną automatyzację wszystkich czynności związanych z kontrolą i egzekucją opłat pobieranych na parkingach i w komunikacji zbiorowej.
Oferujemy też portal reklamacji i wnoszenia opłat dodatkowych oraz portal
sprzedaży i kontroli abonamentów parkingowych online. Rozwiązania mogą być
zintegrowane lub działać osobno.
1. EXEK Mobile to nowoczesna usługa –
portal z aplikacją mobilną do zarządzania
procesem kontroli opłat parkingowych
lub komunikacji miejskiej. W zestawie
dedykowanych narzędzi oferujemy aplikację, portal administracyjny, przenośną
drukarkę, a opcjonalnie smartfon.

3. EXEK Reklamacje to wygodny i przejrzysty serwis obsługi klienta i odzyskiwania należności z tytułu opłat dodatkowych. Umożliwia on kierowcom składanie reklamacji i wnoszenie opłat online.
Może być dedykowany dla jednego parkingu lub grupy parkingów.

2. EXEK Egzekucja to profesjonalne
oprogramowanie, które usprawnia egzekucję należności na każdym etapie tego
procesu (od rejestracji wykroczeń do postępowania skarbowego lub komorniczego). Sprawdza się w różnych obszarach
i skalach działalności.

4. EXEK Abonamenty to przyjazny użytkownikom portal sprzedaży abonamentów parkingowych i baza elektronicznych uprawnień z możliwością weryfikacji online. Znajduje zastosowanie zarówno w strefach płatnego parkowania
jak i na parkingach prywatnych.
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Pakiet narzędzi – pakiet korzyści
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Ofertę systemu Exek kierujemy do:
Zarządców dróg miejskich i powiatowych
Straży miejskich
Jednostek administracyjnych zarządzających pasem drogowym
Zarządców transportu miejskiego i zbiorowego
Administratorów stref parkingowych i parkingów offstreetowych
Wszystkich przedsiębiorstw i instytucji oczekujących wsparcia w zarządzaniu
przestrzenią parkingową

Zintegrowane narzędzia EXEK w zarządzaniu parkingiem:

EGZEKUCJA
zarządca

MOBILE

kontroler

Parkomaty,
płatności mobilne
ABONAMENT

ABONAMENTY
kierowca

REKLAMACJE
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Pakiet narzędzi – pakiet korzyści

prosta i intuicyjna obsługa
usprawnienie zarządzania parkingami w ramach np. instytucji
przepływ danych w czasie rzeczywistym
bezpieczeństwo danych (zgodnie z GIODO i RODO)
usprawnienie procesu reklamacji i windykacji
aktualny dostęp do danych klientów, urzędów skarbowych, kodów pocztowych
etc. – w zależności od wybranego produktu EXEK
relatywnie niskie koszty wdrożenia i utrzymania
szczegółowy opis dokumentacji (m.in. data, godzina, GPS)
szybka komunikacja z kontrolerami (SMS alarmowy, powiadomienia)
oraz z kierowcami (np. poprzez portal reklamacyjny)
bieżący monitoring czasu pracy kontrolerów, zgłoszeń, statusu płatności etc.
szybkie płatności dla użytkowników portalu reklamacyjnego i portalu
abonamentowego
najwyższe standardy obsługi
analiza BIG DATA (opcjonalne) i codziennych działań
możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb Klienta

24/7

20+

dostęp do danych

lat doświadczenia na rynku

50+

1100+

zadowolonych Klientów

użytkowników EXEK Mobile

EXEK Mobile – korzyści
na wszystkich etapach kontroli
1. ROZPOCZĘCIE
>
PRACY
Pracownik służby kontrolnej loguje się
do chronionego hasłem konta w aplikacji mobilnej.
W każdej chwili może on zatrzymać
aplikację (włączając przerwę) lub zakończyć pracę.

MONITORING CZASU I EFEKTÓW
PRACY KONTROLERÓW
Każde konto posiada indywidualny
numer kontrolera i unikalną numerację
wystawianych wezwań.
Dodatkowe dane GPS pozwalają określić
pozycję i trasę kontrolera.

2. WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ
>
DO PARKOWANIA
Kontroler sprawdza, czy za szybą pojazdu jest ważny bilet. Może też wprowadzić do aplikacji numer rejestracyjny
pojazdu. Aplikacja odpyta bazy danych
i sprawdzi, czy kierowca opłacił postój
w dowolnym systemie sprzedaży biletów
lub dystrybucji uprawnień.

NIEZAWODNOŚĆ SKANOWANIA
TABLIC REJESTRACYJNYCH
EXEK Mobile potrafi szybko rozpoznać
numer rejestracyjny pojazdu. Wystarczy,
że kontroler zeskanuje telefonem tablicę
rejestracyjną.
Zeskanowany numer zostanie odczytany
przez system, wprowadzony do pamięci i
odpytany w bazach danych.

3. SZYBKIE WYSTAWIENIE
>
WEZWANIA
Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego użytkownik wybiera dodatkowo
markę pojazdu, strefę oraz ulicę, na
której doszło do wykroczenia. Opcjonalnie może określić też rodzaj wykroczenia.
Wezwanie jest szczegółowo opisane
(zawiera m.in. datę, godzinę, dane GPS).
Kontroler wykonuje i załącza też komplet zdjęć wykroczenia.

USPRAWNIENIE
CODZIENNEJ PRACY
Aplikacja korzysta ze słownika, dzięki
czemu kontroler nie musi wiele razy
wprowadzać tych samych ciągów znaków. Może korzystać też z gotowych list
wyboru z podpowiedziami.
Wykonane zdjęcia są automatycznie
i trwale przypisane do wykroczenia.
Usprawnia to procedurę kontroli, archiwizację danych i dalszą windykację
należności.
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EXEK Mobile – korzyści
na wszystkich etapach kontroli
4. ZAPISANIE
>
WEZWANIA
Pełna dokumentacja wykroczenia zostaje zapisana na serwerze EXEK Mobile
i udostępniona na portalu administracyjnym.
Administrator parkingu lub pracownik
biura strefy ma wgląd w dane. Może je
eksportować do dowolnego programu
windykacyjnego (np. EXEK Egzekucja).

24/7 DOSTĘP
DO DANYCH
EXEK Mobile zapewnia natychmiastowy
dostęp do wystawionych wezwań
z każdego miejsca i urządzenia połączonego z Internetem.
Baza danych znajduje się na serwerze.
Administrator parkingu czy pracownik
widzi zawsze aktualne informacje na
portalu administracyjnym.

5. WYDRUK WEZWANIA
>
DLA KIEROWCY
Kontroler drukuje wystawione wezwania przez Bluetooth na przenośnej
drukarce i umieszcza je w widocznym
miejscu. Układ i treść papierowego wezwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb administratora parkingu.

SZYBKOŚĆ I WYGODA
DZIAŁANIA
Dedykowane rozwiązanie pozwala
zaoszczędzić czas. Kontroler trzyma
w dłoni lekki smartfon, a niewielka
drukarka jest zamocowana na pasku.
Wystawienie, wysyłka na serwer i wydruk wezwania trwają kilka sekund.

EXEK Mobile
– najważniejsze funkcjonalności
dla administratorów - zarządców dróg i parkingów
kompleksowe zarządzanie danymi (dedykowany portal)
monitoring czasu pracy kontrolerów
generowanie raportów (np. dziennych tras)
tworzenie i wysyłanie powiadomień do kontrolerów
lokalizowanie urządzeń, zdalna kontrola i konfiguracja
eksport danych do systemów egzekucji (typu EXEK Egzekucja)
możliwość integracji z dowolnym systemem płatności
zdalne wsparcie techniczne – opcjonalne
moduł sprzedaży biletów – opcjonalne
kontrola cykliczna parkingów otwartych w modelu Prenote
(kontrola w interwałach czasowych) – opcjonalnie
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EXEK Mobile
– najważniejsze funkcjonalności
dla kontrolerów:
wystawianie i wysyłanie zgłoszeń, zawiadomień etc. w czasie rzeczywistym
skanowanie numerów rejestracyjnych – opcjonalne
jednoczesna weryfikacja abonamentów, opłat wniesionych za pomocą
parkomatów i różnych aplikacji mobilnych
tworzenie dokumentacji fotograficznej skojarzonej np. z wezwaniem
wybór strefy/ulicy z podpowiedzią odnośnie typu wykroczenia, kwoty
i szablonem wydruku
wybór marki pojazdu z podpowiedzią w postaci logo producenta
wydruk zawiadomień zawierających niezbędne informacje i QR kody
samodzielna kontrola czasu pracy (początek, przerwa, koniec)
generowanie raportów końca zmiany
dodanie własnej notatki do wykroczenia
zgłaszanie dodatkowych zdarzeń (np. alert do Straży Miejskiej), SMS alarmowy

EXEK Mobile
– zestaw dla kontrolera
Aplikacja działa w systemie Android,
dzięki czemu może być instalowana na
większości dostępnych smartfonów.
Oferujemy także dzierżawę lub zakup
kompatybilnych, odpowiednio skonfigurowanych i gotowych do pracy urządzeń.
W skład zestawu wchodzą smartfon
i drukarka. Wraz z aplikacją i portalem
administracyjnym są one dopasowane
do indywidualnych potrzeb Klienta.
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EXEK Egzekucja
– moduły oprogramowania
Oprogramowanie EXEK sprawdza się w różnych obszarach i skalach działalności.
Składa się ono z 5 zintegrowanych modułów.
EXEK SPP – moduł stosowany do zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.
Umożliwia on skuteczną windykację należności od zawiadomienia do tytułu
wykonawczego.
EXEK Parkingi – przydatny w kompleksowym zarządzaniu i prowadzeniu
windykacji cywilnej na Parkingach Prywatnych.
EXEK Zajęcie Pasa – moduł egzekucji należności
z tytułu zajęcia pasa drogowego.
EXEK mandaty w komunikacji miejskiej – rozbudowane narzędzie
usprawniające egzekucję opłat dodatkowych od etapu wykroczenia, poprzez etap
sądowy, aż do prowadzenia sprawy przez komornika.
EXEK Moduł księgowy – narzędzie, która umożliwia integrację i eksportowanie
wyników operacji finansowych do różnych programów księgowych (typu Rekord,
BDF-Elin, TAXI+).

Ostateczna funkcjonalność systemu, a więc dostępność poszczególnych modułów w
konkretnej konfiguracji jest ustalana na etapie oferty i może być dopasowana do
indywidualnych potrzeb danej jednostki organizacyjnej.

EXEK Egzekucja
- najważniejsze funkcjonalności
dla zarządców dróg, parkingów, pasa drogowego
lub komunikacji miejskiej:
dodawanie dokumentacji do opisu zdarzenia i załączników do zlecenia
tworzenie indywidualnych procedur windykacyjnych
wyszukiwanie długów w rozbudowanej wyszukiwarce
edytowanie wzorów i tworzenie własnych wydruków
naliczanie odsetek
generowanie m.in. statystyk, rozliczeń, zestawień
podstawowe działania księgowe
automatyczne wystawianie dokumentów (KP, raportów dobowych etc.)
monitorowanie zdarzeń: reklamacji, płatności etc.
import i export danych (CSV), także na potrzeby masowej wysyłki listów
tworzenie raportów z działań windykacyjnych
generowanie elektronicznych tytułów wykonawczych
i paczek pozwów do e-Sądu
obsługa zleceń sądowych, egzekucji komorniczych etc.
współpraca z bazami typu CEPIK, Tru-Udo Cepik 2.0, KRS, BIG etc.
integracja z czytnikami kodów paskowych
możliwość współpracy z różnymi aplikacjami mobilnymi, systemami, programami
księgowymi, a także z portalami EXEK Reklamacje
i EXEK Abonamenty
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EXEK Egzekucja
– szczegóły techniczne
Obsługa naszego oprogramowania jest
łatwa i intuicyjna. Zastosowaliśmy w
nim:
znane i przyjazne użytkownikom
rozwiązania (podobne do popularnych
na rynku produktów typu Windows)
zabezpieczenia zgodne z wymogami
RODO
mechanizmy i narzędzia pozwalające
na pełną konfigurację pracy programu i dopasowania go do indywidualnych potrzeb
moduł FastReport, który pozwala
tworzyć i edytować własne szablony
wydruków, także w oparciu o język
SQL
narzędzia pozwalające na edycję
danych słownikowych i danych Strefy
Parkingowej
bazy danych Microsoft SQL Server
(najnowocześniejszy, wydajny system
zarządzania bazą danych, który zapewnia ich skalowalność i bezpieczeństwo)

Dalsze szczegóły dotyczące pracy w
programie EXEK znajdują się w Instrukcji
Obsługi, którą możemy udostępnić na
Państwa życzenie.

EXEK Reklamacje
– najważniejsze funkcjonalności
dla administratorów
- zarządców dróg, parkingów:
ewidencjonowanie
zgłoszeń i reklamacji
monitorowanie statusów płatności
gotowe szablony
lub własne wzory odpowiedzi
dostęp do pełnej dokumentacji
sprawy

dla wszystkich kierowców:
szybkie wnoszenie opłat
za pomocą PayU
składanie reklamacji
przesyłanie załączników (opcja)
bezpośrednie odpowiedzi
na skrzynkę mailową

dla kierowców posiadających
konto użytkownika:
wgląd w szczegóły sprawy
podgląd wystawionych dokumentów
dostęp do dokumentacji
fotograficznej sprawy
edycja danych użytkownika
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EXEK Abonamenty
– najważniejsze funkcjonalności
dla administratorów
- zarządców parkingów:
możliwość kontroli abonamentów
i uprawnień online na podstawie
numeru rejestracyjnego - bez
fizycznego nośnika
ewidencjonowanie abonamentów
monitorowanie statusów płatności
gotowe szablony lub własne wzory
odpowiedzi
dostęp do szczegółowej historii
abonentów

dla wszystkich kierowców:
szybkie wnoszenie opłat
za pomocą PayU
bieżący kontakt z zarządcą parkingu

dla kierowców posiadających
konto użytkownika:
wgląd w historię zakupów
powiadomienia
o końcu abonamentu
edycja danych użytkownika
edycja danych pojazdu

Zespół EXEK
– kompleksowe wsparcie
Współpraca z Klientem przebiega w kilku etapach:
1. Analiza potrzeb Zamawiającego w oparciu o przekazaną dokumentację i nasze
obserwacje. Na ich podstawie zostaje przygotowana szczegółowa specyfikacja
zakresu funkcjonalnego systemu EXEK.
2. Instalacja/wdrożenie systemu opiera się m.in. na uzgodnieniu architektury
wprowadzanego rozwiązania, instalacji, konfiguracji baz danych i imporcie
danych będących w dyspozycji Zamawiającego.
3. Testy są realizowane przed i w początkowych fazach wdrożenia.
4. Szkolenie polega na przekazaniu administratorom i pracownikom wiedzy na
temat systemu. Jest ono przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego.
5. Wsparcie techniczne i opieka konsultantów są realizowane na bieżąco. Zdalna
pomoc jest realizowana w oparciu o aplikację TeamViewer (zdalny pulpit),
opcjonalnie wsparcie i doradztwo w siedzibie Zamawiającego.
6. Aktualizacje oprogramowania
7. Dodatkowe raportowanie (np. zestawienia BIG DATA z systemu EXEK) są
przygotowane opcjonalnie na zamówienie Zamawiającego
Cena każdego Zamówienia jest określana indywidualnie i zależy od kilku czynników:
dokładnego zakresu świadczeń w ramach współpracy
wybranych komponentów systemu (zintegrowany system EXEK, EXEK Mobile,
EXEK Kontrola i Egzekucja, EXEK Reklamacje, EXEK Abonamenty)
formy użytkowania programu EXEK (zakup / dzierżawa)
okresu ważności licencji programu
liczby stanowisk / użytkowników oprogramowania
wielkości zestawu i modeli dedykowanych narzędzi (typu smartfon)
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Kontakt

Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań
tel. +48 61 651 43 60
mail: biuro@exek.pl
www.exek.pl

Spółka Mobile Traffic DATA tworzy
i rozwija innowacyjne technologie informatyczne. W 2007r. jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy użytkownikom usługę płatności za faktyczny czas postoju
w strefach parkowania za pomocą telefonu komórkowego.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma
Mobile Traffic DATA pozostaje liderem
w branży płatności za pomocą telefonów
komórkowych. Usługa moBiLET jest
dostępna jest we wszystkich regionach
Polski, a oferowane rozwiązanie pozwala
kupować elektroniczne bilety komunikacji miejskiej, dalekobieżnej oraz płacić
za parkowanie w strefach płatnego parkowania i na parkingach prywatnych.
Oprócz aplikacji moBiLET oraz pakietu
oprogramowania EXEK, w naszej ofercie
jest również system zarządzania dostępem pojazdów ParkField.

www.mt-data.pl

Doświadczenie we współpracy z administracją samorządową, zarządcami
dróg oraz operatorami parkingowymi
na rynku polskim oraz niemieckim
pozwala nam nieustannie rozwijać
nasze produkty. Jesteśmy przekonani,
że oferowane przez nas rozwiązanie
spełni Państwa oczekiwania i znacznie
ułatwi codzienną pracę.

www.exek.pl
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