
PRACOWNICYNAJEMCY WŁAŚCICIEL

OPTYMALIZACJA ZASOBÓW PARKINGOWYCH

JEDNO ROZWIĄZANIE,  
KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

SMART PARKING 
DLA TWOJEJ FIRMY

NaviParking Enterprise to elastyczne rozwiązanie problemów związanych z korzystaniem  
i zarządzaniem parkingiem w firmach i korporacjach. Optymalizujemy procesy parkingowe  

i monetyzujemy niewykorzystane miejsca postojowe.

Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem parkingu, najemcą lub pracownikiem, który codziennie  
korzysta z parkingu, nasze rozwiązanie przynosi realne korzyści. Tworząc NaviParking Enterprise za 

główny cel przyjęliśmy jeden, wspólny dla wszystkich element – podniesienie komfortu życia w pracy.

Intuicyjna aplikacja to codzienna  
wygoda użytkowania, a także możli-
wość rezerwacji miejsca przed przy-

jazdem do pracy.  Podczas nieobecności 
pracownicy mogą udostępniać swoje 

miejsce parkingowe innym.

Dostęp do panelu zarządzania  
gwarantuje właścicielowi parkingu 

optymalne wykorzystanie przestrzeni 
i możliwość zarabiania na niewyko-

rzystanych miejscach.

 Każdy najemca może zarządzać  
swoimi zasobami parkingowymi  

w czasie rzeczywistym na podstawie  
dokładnych danych. 

Rewolucja w zarządzaniu parkingiem firmowym



LEPSZA ORGANIZACJA 
RUCHU NA PARKINGU

OPTYMALIZACJA 
MIEJSC PARKINGOWYCH

• Budowa infrastruktury parkingowej 
w oparciu o kamery.

• Bezdotykowy wjazd/wyjazd 
po rozpoznaniu tablic rejestracyjnych.

• Wjazd awaryjny w oparciu o aplikację 
i QR kod.

• Możliwość rezerwacji miejsca 
postojowego przed przyjazdem do biura.

• Możliwość współdzielenia miejsc 
pomiędzy najemcami jednego budynku. 

• Wydzielenie z puli miejsc parkingowych 
grup użytkowników z gwarantowanym 
dostępem do parkingu. W przypadku 
ich nieobecności, miejsca mogą być 
wykorzystane przez innych użytkowników.

• Optymalizacja przepływu pracowników 
na ograniczonej puli miejsc parkingowych.

• Analiza danych na temat wykorzystania 
miejsc przez pracowników w dowolnym 
okresie.

• Pełna transparentność ruchu na miejscach 
parkingowych



• Zmniejszenie śladu węglowego.

• Podniesienie innowacyjności i jakości 
budynku do standardów  
wymaganych przez BREEM.

• Podniesienie poziomu usług 
świadczonych pracownikom, 
ich komfortu i jakości narzędzi pracy.

• Większa konkurencyjność budynku 
w stosunku do rynku.

• Inkluzywność poprzez troskę o osoby 
z niepełnosprawnością – brak barier 
na parkingu dzięki bezdotykowym 
rozwiązaniom.

• Możliwość zarabiania na miejscach 
postojowych poprzez udostępnienie ich 
klientom zewnętrznym.

• Wykorzystywanie parkingu po godzinach 
pracy i w weekendy.

• Wynajem niewykorzystanych miejsc 
postojowych na godziny.

• Rezerwacje i abonamenty. 

• Zarządzanie wjazdem klientów 
zewnętrznych.

• Pełna kontrola ruchu na parkingu.

MONETYZACJA 
MIEJSC PARKINGOWYCH

PODNIESIENIE STANDARDU 
BUDYNKU DO WYMOGÓW 
CERTYFIKACJI BREEAM



DLACZEGO MY?

ZAUFALI NAM

POZNAJ NASZE CYFROWE PARKINGI

Każde wdrożenie  
ma dedykowanego  
project managera.

Doradzamy na każdym 
etapie współpracy:  
od audytu po rozwój  
produktu po wdrożeniu.

Jesteśmy startupem –  
elastycznym i szybkim. 
Pracujemy zwinnie.

Nasze rozwiązanie  
dopasujemy do indywidu-
alnych potrzeb klienta.

Mamy wewnętrzny  
software house, co 
daje nam elastyczność 
i  samowystarczalność.

Stosujemy podejście 
modułowe – krok po kroku 
wdrażamy konieczne  
funkcjonalności.

phone 789 330 262
envelope sales@naviparking.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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https://cyfrowyparking.pl/enterprise
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