
usługa Exek Mobile
PROSTA I SPRAWNA

KONTROLA OPŁAT PARKINGOWYCH

Exek Mobile aplikacja mobilna

Android wprowadzanie danych
fotograficznej

przesyłanie plików drukowanie wezwań

w formie 
usługi portalu administracyjnego

eksport danych
Exek

monito-
rowaniem pracy kontrolerów

 to wyjątkowa  przeznaczona do kon-
troli płatnych miejsc postojowych za pomocą urządzeń przenośnych 
z systemem . Umożliwia ona szybkie  
o wykroczeniach, sporządzanie dokumentacji , zdalne 

do bazy danych oraz .

Exek Mobile to docenione przez użytkowników, proste w obsłudze
i efektywne narzędzie pracy służb kontrolnych, które w znacznym 
stopniu usprawnia funkcjonowanie płatnych parkingów.

Nasza oferta obejmuje korzystanie z aplikacji mobilnej 
, łącznie z dostępem do , który 

umożliwia natychmiastowy wgląd do zarejestrowanych wykroczeń. 
Portal, czyli aplikacja sieciowa pozwala na  do 
stacjonarnych systemów egzekucji opłat, np. programu . 
Dostarcza też dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem i 

.

Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań
tel. +48 61 657 66 55
e-mail: biuro@exek.pl

Urządzenia kompatybilne.
Nasza oferta sprzętowa.

Aplikacja Exek Mobile pracuje w systemie operacyjnym , dzięki czemu funkcję rejestratora danych mogą 
spełniać nawet popularne modele . Prosty interfejs i wprowadzanie danych głównie poprzez wybór 
pozycji z listy pozwalają zrezygnować z używania specjalistycznych komputerów przenośnych, których ceny są 

 niż koszty zakupu telefonów o odpowiednich parametrach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wraz z usługą Exek Mobile oferujemy możliwość
 kompatybilnych, odpowiednio skonfigurowanych i . Sprzęt 

został przez nas starannie dobrany i wielokrotnie  w trakcie całodziennych kontroli parkingów,
w zmiennych warunkach atmosferycznych. W skład zestawu wchodzi  i  bezprzewodowa.

Android
smartfonów

wielokrotnie wyższe

 
dzierżawy lub zakupu gotowych do pracy urządzeń

testowany
smartfon drukarka

Smartfon – przykładowa specyfikacja:

 system operacyjny: Android 5.1
 certyfikat IP68: w pełni wodo- i pyłoodporny

o temperatura pracy: -25 C do 55
 odporny na upadek z 1,8 m
 ciężar: 185 g
 bateria: Li-Ion 3000 mAh
 wyświetlacz 4,5”, powłoka Gorilla Glass3
 aparat fotograficzny 5 MP
 komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, USB
 sieci komórkowe: 2G, 3G, 4G
 pamięć: 1 GB RAM, do 64 GB microSD

oC

Drukarka - przykładowa specyfikacja

 druk: bezpośredni termiczny
 prędkość: do 9 mm/s
 szerokość wydruku: do 48 mm
 druk znaków alfanumerycznych i grafiki (logo)
 kody kreskowe i 3D
 certyfikat IP54: praca w deszczu, pyłoodporność
 odporna na upadek z 1,5 m
 ciężar: 226 g
 bateria: Li-Ion 1200 mAh
 komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, USB

Specyfikacje mają charakter orientacyjny i dotyczą parametrów aktualnie rekomendowanych urządzeń.
Wraz z rozwojem technologicznym i poszerzeniem oferty rynkowej parametry te mogą ulec zmianie.



Portal Exek Mobile
Integralnym składnikiem usługi Exek Mobile jest portal administracyjny udostępniany naszym klientom. Pozwala 
on w szybki i wygodny sposób weryfikować podstawowe dane o prowadzonej kontroli.

Uprawniony personel biurowy może uzyskać dostęp do 
 z dowolnego miejsca, za pomocą 

przeglądarki internetowej. Poprzez funkcję , 
portal pośredniczy w przekazywaniu danych z urządzeń 
mobilnych do systemu stacjonarnego w celu dalszego 
przetwarzania. W kolejnym etapie operator parkingu 
może skorzystać np. z , które 
zapewnia kompleksową obsługę całego procesu przygo-
towania i prowadzenia egzekucji opłat.

rejestru wezwań
eksportu

oprogramowania Exek

Exek Mobile to również wyjątkowo praktyczne narzę-
dzie służące . Dane
o aktualnej pozycji wybranego pracownika są gromadzo-
ne i przedstawiane  w formie przebytej trasy.

monitorowaniu pracy kontrolerów

na mapie

Porcedura kontroli
- praca z aplikacją

Wyjątkowe korzyści
- dlaczego Exek Mobile?

Rozpoczęcie pracy

chronionego hasłem konta
numer kontrolera

unikalna numeracja

Każdy z pracowników służby kontrolnej korzysta
z  w aplikacji, do którego 
przypisany jest indywidualny  oraz 

 wystawianych wezwań.

Nadzór nad pracą personelu

Kontroler pełniący swoje obowiązki jest jednoznacz-
nie identyfikowany przez system. Aplikacja może 
wykorzystywać dane GPS w celu określenia pozycji 
kontrolera i na bieżąco przekazywać je do portalu 
administracyjnego.

Weryfikacja uprawnień do parkowania

ważny bilet

numeru rejestracyjnego odpytać 
dowolną bazę danych

W podstawowej procedurze kontroler sprawdza, czy 
w pojeździe znajduje się  parkingowy. 
Oprócz tego, po wprowadzeniu przez kontrolera 

, aplikacja może 
 i ustalić, czy kierowca uiścił 

opłatę np. przez telefon komórkowy lub w parkomacie 
albo czy posiada ważny abonament.

Skanowanie tablic rejestracyjnych

zeskanować 

natychmiast odczyta

wystawienia wezwania

Exek Mobile posiada funkcję szybkiego rozpoznawa-
nia numerów rejestracyjnych, które identyfikują 
pojazdy w bazach danych. Wystarczy 
tablicę pojazdu, a wbudowany moduł aplikacji 

 i wprowadzi do pamięci numer, 
bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług
i oczekiwania na wynik. Automatycznie uzyskany 
numer rejestracyjny stanowi już podstawę do odpy-
tania serwerów lub .

Wystawienie wezwania

wybiera dodatkowo

uzupełnione

komplet zdjęć 

Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego samocho-
du użytkownik aplikacji  markę 
pojazdu, strefę oraz ulicę, na której doszło do wykro-
czenia, względnie rodzaj wykroczenia. Tak sporządzo-
ne wezwanie jest  o informacje dotyczące 
czasu zdarzenia i inne automatycznie przypisane dane. 
Zostaje również wykonany dokumen-
tujących wykroczenie.

Automatyzacja pracy

dane 
słownikowe,

listami wyboru

przypisanie zdjęć usprawnia

Aplikacja dostarcza uprzednio skonfigurowane 
 dzięki czemu kontroler nie musi wprowa-

dzać długich ciągów znaków i posługuje się gotowymi 
. Aparat fotograficzny zintegrowany ze 

smartfonem pozwala na automatyczne i trwałe 
 do wykroczenia, co  

procedurę kontroli i archiwizacji danych. 

Zapisanie wezwania

przesłane

w portalu administracyjnym

Exek

Wystawione wezwanie wraz z danymi o wykroczeniu
i dokumentacją zdjęciową zostaje  na serwer 
systemu Exek Mobile, a tym samym udostępnione

. Pracownik biurowy ma 
możliwość wglądu i eksportu danych do programu 
windykacyjnego, takiego jak .

Natychmiastowy dostęp do danych

z każdego miejsca

zawsze aktualne

Exek Mobile zapewnia natychmiastowy dostęp do 
wystawionych wezwań  i urządzenia 
połączonego z Internetem. Baza danych znajduje się 
na serwerze, dlatego administrator parkingu widzi 

 dane i od razu może je wykorzystać
w postępowaniu egzekucyjnym. Przykładowo, aby 
przyjąć od kierowcy opłatę dodatkową za nieopłacony 
postój, nie trzeba czekać na powrót kontrolera i prze-
granie danych na dysk.

Wydruk wezwania dla kierowcy

przenośnej 
drukarki

dostosowy-
wane

Ostatnim etapem kontroli jest wydruk sporządzonego 
przez aplikację wezwania za pomocą 

. Exek Mobile może komunikować się z dru-
karką np. poprzez moduł Bluetooth w smartfonie. 
Treść i układ drukowanego wezwania są 

 do indywidualnych potrzeb klienta.

Szybkość i wygoda

kilka 
sekund. lekki 
smartfon niewielka drukarka

Korzystając z Exek Mobile unikamy czasochłonnego, 
ręcznego wypisywania wezwań. Wydruk trwa 

 Kontroler trzyma w dłoni jedynie 
, a poręczna,  zamoco-

wana jest na pasku.

Moduł sprzedaży biletów – opcja dla inkasenta
W ofercie posiadamy również wersję aplikacji z dodatkowym modułem sprzedaży biletów parkingowych. 
Rozwiązanie tego typu pozwala wykonywać obowiązki inkasenta i kontrolera opłat przez jednego pracownika 
wyposażonego w zestaw urządzeń przenośnych.
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