Stabil betalningslösning med
parkeringsautomater via Securitas

Med Securitas som säkerhetsleverantör för din parkeringsyta får du ett helhetsåtagande med både service och säkerhet. Som komplement till vår parkeringsservice erbjuder vi dig parkeringsautomat som betalningstjänst där vi står för
installation, administration och support. Vi ger dig en stabil och smidig lösning
så att du kan fokusera på annat.
Med Securitas som leverantör av dina
parkeringstjänster får du ett helhetsåtagande för både service och säkerhet. Vi utför
parkeringsservice på din parkeringsyta för
att säkerställa att parkeringsavgift är erlagd,
att parkeringstillstånd är presenterade samt
att inga bilar blockerar utryckningsvägar
eller utgör en trafikfara. Genom oss och
våra underleverantörer kan du också få olika
betalningstjänster. Exempelvis kan du beställa
parkeringsautomater via oss där vi ansvarar
för hela kedjan från installation och administration till parkeringsövervakningen.
Fördelar med parkeringsautomater
via Securitas
Securitas upphandlar, installerar och administrerar din betallösning. Vi tillhandahåller

parkeringsautomaten i en funktionslösning så
att du kan fokusera på dina övriga arbetsuppgifter och slipper fundera på administration
och övervakning av parkeringsautomaterna.
I tjänsten ingår:
- önskat antal parkeringsautomater
- installation och service
- administration och back office
- utbetalning av inbetalda parkeringsavgifter
- kundtjänst.
Miljövänliga parkeringsautomater
med mervärde
Parkeringsautomaterna är realtidsövervakade
och signalerar omgående när det är dags
för service eller reparation. I och med att

Securitas har verksamhet dygnet runt, året
om kan vi snabbt utföra serviceåtgärder och
du minskar risken för att parkeringsautomaten
står still under en längre period. Parkeringsautomaterna som vi rekommenderar drivs av
solceller och kan väljas som helt biljettlösa
system.
Parkeringsautomaten kan också fungera som
en reklamkanal för dig där du har möjlighet att rikta erbjudanden och reklam till dina
användare.

Vi erbjuder betalningslösningar via sms och
mobil app som komplement till din parkeringsautomat om du vill säkerställa en allsidig
betalningsmöjlighet för dina användare. Vi
kan också erbjuda digitala parkeringstillstånd
för en enklare och mer effektiv tillståndshantering.

