SYSTEM
ZARZĄDZANIA
PARKINGIEM
NAJNOWSZE TECHNOLOGIE DLA
PARKINGÓW LOTNISKOWYCH

SYSTEM
ZARZĄDZANIA
PARKINGIEM
LOTNISKOWYM

O FIRMIE
Jesteśmy

polską

technologię

firmą

o

globalnym

przeznaczoną

zasięgu.

specjalnie

dla

Dostarczamy
parkingów

lotniskowych. Wąska specjalizacja sprawia, że nasze rozwiązania
trafiają idealnie w potrzeby naszych klientów.
Pomagamy

parkingom

lotniskowym

na

całym

świecie

wykorzystywać najlepiej swój potencjał. System zarządzania
FlyPark ułatwia podejmowanie lepszych decyzji, oszczędza czas
właścicieli

i

pracowników

parkingów

oraz

bezpośrednio

przyczynia się do wzrostu rentowności parkingu.
Naszym

celem

jest

oferowanie

produktu,

który

będzie

dostosowany do potrzeb zarówno małych parkingów jak i
globalnych sieci. Dzięki oferowaniu produktu na wielu rynkach
chcemy rozwijać i ciągle ulepszać FlyPark przy zachowaniu
korzystnej oferty cenowej.

SYSTEM FLYPARK

CZYM JEST FLYPARK?
FlyPark.io jest innowacyjnym systemem ERP, które
znacznie
zwiększa
wydajność
w
zarządzaniu
parkingów lotniskowych oraz umożliwia rezerwację
parkingu
online.
To
intuicyjne
narzędzie
wspomagające
skuteczną
obsługę
rezerwacji
pochodzących z różnych żródeł. Wszystko w jednym
miejscu, z profilowanym dostępem dla pracowników
obsługi oraz właściciela parkingu.

SYSTEM ZARZĄDZANIA
Obsługuj klientów szybciej, miej nad wszystkim kontrolę!
Dzięki naszemu panelowi oszczędzisz czas, zarządzając
wszystkimi rezerwacjami w jednym miejscu, a połączony
system rezerwacyjny zwiększy liczbę Twoich klientów.

ROZWIAZANIA
PARKING
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PARKING
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PARKING
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PARKING PRZY
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PARKING
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OBSŁUGA REZERWACJI
01
02
03

WJAZD AUTOMATYCZNY
Otwieraj bariery automatycznie na
podstawie rezerwacji w systemie.

OBSLUGA REZERWACJI
Możliwość zarządzania złożonymi
rezerwacjami przez klienta i operatora.

PRZETWARZANIE RODO
Bezpieczne przetwarzania danych
zgodne z wymaganiami GIODO.

04
05
06

USŁUGI DODATKOWE
Zyskaj więcej dzięki oferowaniu
dodatkowych usług.

PŁATNOŚCI ONLINE I FAKTURY
Pobierz płatność od klienta i wystaw
automatycznie fakturę.

PARTNERZY I INTEGRACJE
Pozyskuj rezerwacje dzięki wbudowanym
integracjom i naszym partnerom.

SIEC SPRZEDAŻY
Dysponujemy własną siecią sprzedaży
NextPark.pl,
oferujemy
miejsca
parkingowe przy każdym, większym
lotnisku w Polsce.

Funkcjonalności systemu FlyPark w skrócie
Zarządzanie parkingiem
Obsługa rezerwacji - wyszukiwanie, grupowanie, dokonywanie zmian w rezerwacjach, zarządzanie płatnościami klientów
Konfiguracja parkingu - określanie zasad działania parkingu, anulowania rezerwacji, pojemność parkingu, edytor biletów parkingowych
Panel systemu w wielu językach - pozwala pracownikom na korzystanie z systemu w ich własnym języku

Rezerwacje online
Gotowy szablon strony internetowej - dostosuj do Twoich potrzeb wygląd i układ strony WWW w przystępnym edytorze
Zakładka do rezerwacji online - pozwala klientom na rezerwowanie parkingu online
Konta klientów - zbieranie danych klientów, oferowanie rabatów, logowanie z wykorzystanie profili w portalach społecznościowych
Płatności - pobieranie opłat online lub umożliwienie klientom na płatność po przyjeździe na parking
Wielojęzykowość - umożliwia klientom dokonywanie rezerwacji w każdym języku

Zarządzanie produktami
Dodawanie i zarządzanie produktami - tworzenie produktów, różnicowanie oferty, ustalanie cen oraz dostępności
Usługi dodatkowe - dodawanie usług specjalnych dla klientów
Meet&Greet - zarządzanie rezerwacjami w formule Meet&Greet, szczegołowe informacje dla pracowników

Zarządzanie cenami
Strategie cenowe - ustalanie cen dla każdego produktu i usług dodatkowych
Różnicowanie czasowe - ustalanie cen zależnych od ilości dni pozostałych do rozpoczęcia parkowania, zmiany wartościowe i procentowe

Raporty
Raporty przyjazdów i wyjazdów - kontrolowanie dziennych operacji na parkingu, prognozowanie natężenia ruchu
Audyt parkingu - kontrola pojazdów znajdujących się obecnie na parkingu
Obłożenie parkingu - aktualne dane o zajętych i wolnych miejscach, prognozowanie poziomu obłożenia parkingu w przyszłości

Płatności
Integracja konta - możliwość połączenia dowolnego system płatności online

Statystyki
Ilość rezerwacji - przejrzyste wykresy przedstawiające ilość złożonych rezerwacji w dowolnym okresie
Anulowane rezerwacje - umożliwia analize ilości anulowanych rezerwacji w wybranym przedziale czasowym
Źródła rezerwacji - wizualne przedstawienie struktury źródeł pozyskiwanych rezerwacji

CRM
CLV - monitorowanie wartości każdego klienta umożliwia odpowiednia selekcję i poświęcanie najwięcej uwagi tym o wysokim potencjale
Komunikacja - wysyłanie e-maili oraz SMSów do klientów
Rabaty - umożliwia przyznawanie rabatów dla stałych klientów

Powiadomienia dla klienta
Komunikacja e-mail - szablony e-mail zawierające gotowe zmienne, w celu zautomatyzowania powiadomień oraz informacji dla klienta
Wysyłka SMSów - wysyłanie wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji, przypomnień oraz powiadomień

Zarządzanie promocjami
Kody rabatowe - tworzenie wartościowych i procentowych kody rabatowe, definiowanie maksymalnej ilości użyć oraz terminu ważności

Moduł biur podróży
Rezerwacje - zarządzanie rezerwacjami biur podróży, dokonywanie zmian, wystawianie zbiorczych faktur
Prowizje - zarządzanie wysokością prowizji dla każdego biura podróży

Finanse
Faktury - automatyczne wystawianie i wysyłanie faktury, pobieranie danych z GUS, by przyspieszyć proces obsługi
Rozliczenia - kontrolowanie rozliczeń z partnerami, wystawianie zbiorczych faktur, generowanie raportów
Statystyki - dostęp do sytuacji finansowej parkingu w dowolnym zakresie czasowym

Integracja z firmami zewnętrznymi
API - intergacje z platformami do wysyłki e-maili oraz SMSów, operatorami płatności online, programami do fakturowania, narzędziami CRM

Integracje z parkingowymi systemami naziemnymi
Synergia rozwiązań - połączenie systemu ze szlabanami, czytnikami kodów QR, skanerami rejestracji, tablicami informacyjnymi, kasami

Zewnętrzne kanały sprzedaży
Integracja z partnerami - możliwość integracji z innymi kanałami sprzedaży, liniami lotniczymi, hotelami
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flypark.io

