פתרונות טכנולוגיים מתקדמים
משאבי אנוש  /בית החולים תל השומר

בית מלון

חיבור מערכת משאבי אנוש למערכת החניה.
מספר הרכב של העובד מועבר אוטומטית בזמן אמת
מתוכנת משאבי אנוש של הארגון לתוכנת החניה.

לקוח שמסיים את שהותו בבית המלון משלם בלובי בית המלון
גם עבור החניה באופן יעיל ומהיר .מערכת ניהול בית המלון
מקבלת אוטומטית מידע ממערכת החניה בנוגע לזמן שהות
וחיוב כספי.

קופונים  /שופרסל

רב קו  /רכבת ישראל

לקוח שקונה מעל סכום מסוים מקבל מקופאי שופרסל
חשבונית שבתחתיתה מודפס אוטומטית ברקוד .הנהג
מציג את החשבונית לקורא היציאה בחניון והמחסום נפתח.

זיהוי רב קו בכניסה וביציאה מהחניון ושיוכו לתעריף מיוחד.
התהליך כולו תוכנתי ) לא מגע יבש שאינו מאפשר בקרה (,
באופן שמאפשר בקרה מלאה.

כרטיס מנוי  /מועדון הכושר הולמס פלייס

ניהול כספים  /בית החולים תל השומר

כרטיס מנוי של הולמס פלייס מאפשר כניסה ויציאה
מהחניון .הכרטיס מונפק ומנוהל על ידי הולמס פלייס.

מערכת החניה מדווחת אוטומטית על הפדיון במועדים קבועים,
למערכת הכספית של בית החולים.

מועדון לקוחות  /קניון רמת אביב
מועדון לקוחות המאפשר לתת הנחות ללקוחות מועדפים תוך פילוח.
חבר מועדון שמזוהה בכניסה לחניון מקבל קופוני הנחה.
המערכת מסונכרנת גם עם תשלום סלולרי.

רח' הבזלת  ,8אזור תעשיה מצפה ספיר
ת.ד ,13187 .צור יגאל 44862
טלTEL. 09-7495777 .
ט.ל.ח

www.ipi.co.il

8 BAZELET St, MITZPE SAPIR, INDUSTRIAL PARK
P.O.B. 13187, ZUR-YIGAL 44862, ISRAEL
פקסFAX. 09-7496777 .

שילוב מערכת החניה
עם התוכנה והחומרה בארגון שלך
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