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PS ONE
De state of the art, de toekomst van parkeersystemen.
Came presenteert PS ONE, de innovatieve oplossing met webbased
technologie voor betaalde parkeerplaatsen, parkeergebouwen en gereserveerde
parkeerplekken.
Modulair en veelzijdig, eenvoudig en intuïtief, biedt maximale aansluitbaarheid en
systeemintegratie.
Voor makkelijk, snel en veilig parkeerbeheer.

MODULARITEIT EN INTEGRATIE,
EINDELOZE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN.
PS ONE is het resultaat van onderzoek van Came
en maakt gebruik van technologie voor het realiseren van apparatuur met een native ETHERNETinterface.
Dit geavanceerde beheersysteem biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal randapparatuur te
configureren, waaronder betaalautomaten, ingangsen uitgangsunits, ledeningangen, voetgangersdetectiesystemen en bemande kassa's.
Al deze apparatuur, die met TCP/IP-protocol op het
ETHERNET-netwerk is aangesloten, wordt middels
een centrale server beheerd.
Een modulaire oplossing die speciaal ontwikkeld is
om aan de typische eisen van kleine, middelgrote
en grote geautomatiseerde parkeerplaatsen te voldoen.
En dat niet alleen: de aansluiting aan het ETHERNET-netwerk is zeer veelzijdig omdat ze met optische vezels, wifi of gecombineerde oplossingen kan
worden gerealiseerd.

ETHERNETnetwerk

NATIVE ETHERNET

Betaalautomaat

Anders dan de traditionele technologieën voor parkeerbeheer die op de markt zijn, heeft het systeem
PS ONE een native ethernetnetwerk. Er zijn dus geen extra onderdelen nodig voor de aansluiting aan
het netwerk. Hierdoor kan een onbeperkt aantal apparatuur worden aangesloten en kan dus aan alle
eisen worden voldaan, zowel die van kleine als grote parkeerplaatsen.
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MAXIMALE EFFICIËNTIE
EN TOTAAL BEHEER ALTIJD, OVERAL.
Met het SNMP-protocol kan op afstand contact worden gelegd met het systeem en informatie of
meldingen m.b.t. de status van het systeem worden ontvangen, en kan het beheer van de
parkeerplaats worden aangepast voor een eenvoudige controle of snelle assistentie.
Elke activiteit wordt in realtime gemonitord, waardoor de efficiëntie van de service wordt
geoptimaliseerd en tegelijkertijd de beheerkosten en de doorgangsveiligheid worden gecontroleerd.

SNMP-protocol

AFSTANDSBEDIENING

LAAG VERBRUIK EN HOOG RENDEMENT

Alle randapparatuur van PS ONE, zoals de betaalautomaten en de in- en uitgangsunits, is gebaseerd
op ARM-architectuur en ontworpen om een laag energieverbruik te garanderen.

VOORDELEN VOOR DE BEHEERDER,
OPLOSSINGEN VOOR DE GEBRUIKER.
PS ONE is voorzien van PLATE READER, een OCR-module die kentekens leest en herkent,
waarmee alle internationale, ook Arabische kentekens gedigitaliseerd kunnen worden.
Met de module EYE SYSTEM kunnen bovendien aan elk voertuig dat binnenkomt en weggaat
de HD-afbeeldingen van de vier zijden ervan worden gekoppeld.
Indien nodig, kunnen bij het zoeken op kenteken of ticket de eerder opgeslagen HD-afbeeldingen
eenvoudig worden weergegeven om bijvoorbeeld een klacht over schade aan het voertuig te
verifiëren.
(deze functie is alleen beschikbaar met OCR-module en EYE SYSTEM - deze twee systemen zijn
optioneel).

SPECIALE OVEREENKOMSTEN
VOOR ZAKELIJK PARKEREN.
Met het geavanceerde systeem PS ONE kan de beheerder de productiviteit van zijn
parkeerplaats verhogen door middel van aanbiedingen, speciale overeenkomsten en kortingen,
met eenvoudige wegwerpkaartjes in de vorm van vouchers of weergegeven op mobiele
apparatuur zoals tablets, smartphones, etc. Hiervoor kunnen alle eenheden van PS ONE worden
voorzien van 2D-barcodelezers. Met gebruik van proximitykaarten kunnen houders van
parkeerabonnementen op gepersonaliseerde wijze worden beheerd.
Tevens is het mogelijk om online parkeerplekken te reserveren.

BETALING
VIA NFC

BETALING
VIA SMARTPHONE

AANVULLENDE BETAALMETHODEN

De betaling kan online geschieden, waarbij vooraf of achteraf
betaald kan worden. En ten slotte zijn er nog de prepaidkaarten.

BETALING
VIA INTERNET

VERSCHILLENDE
BETAALSYSTEMEN.
Met de betaalautomaten van PS ONE kunnen de belangrijkste betaalwijzen worden beheerd.
Ze zijn voorzien van een modern display, zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik, en verwerken
betalingen in de nationale valuta met munten of bankbiljetten.
Om het beheer te optimaliseren en complicaties tot een minimum te beperken kan de
betaalautomaat worden voorzien van zelfladende wisselgeldsystemen met munten of bankbiljetten.
Er kan bovendien met pinpassen en diverse internationale creditcards worden betaald.
Klanten kunnen tevens gebruikmaken van de meest innovatieve contactloze betaalsystemen,
zoals: NFC (Near Field Communication), waarbij gemakkelijk met de mobiele telefoon of
proximitykaart kan worden betaald.

BETAALWIJZE

BETALING
CREDITCARDS

BETALING
BANKBILJETTEN

BETALING
MUNTEN

ELEKTRONICA EN TECHNOLOGIE
INGANGSUNIT
ONDERDELEN

• Grafisch TFT-display 5,7”
• Printer voor geperforeerde ISO STANDAARD FANFOLD tickets
• Transponderlezer 125 KHz, MiFare
• Toets om een ticket te vragen
• Detector voor de controle van de magnetische sensoren voor de
aanwezigheid van voertuigen
• Slagboombeheer
• Beeldintercom met geïntegreerde VoIP-technologie
• Ventilatoren en verwarmingselementen voor de interne airconditioning
• Houder voor 5000 geperforeerde ISO STANDARD FANFOLD tickets

OPTIONELE ONDERDELEN

• Lezer IMAGER voor 1D- en 2D-barcodes, ook op mobiele apparaten
(smartphones)
• Videocamera's om afbeeldingen van voertuigen bij de ingang op te slaan
• Videocamera en OCR-module om kentekens te lezen
• Ingebouwde lezer en printer van tickets met barcodes

UITGANGSUNIT
ONDERDELEN

• Gemotoriseerde ticketlezer
• Kaartlezer 125 KHz, MiFare
• Detector voor de controle van de magnetische sensoren voor de
aanwezigheid van voertuigen
• Slagboombeheer
• Beeldintercom met geïntegreerde VoIP-technologie
• Ventilatoren en verwarmingselementen voor de interne airconditioning

OPTIONELE ONDERDELEN

• Lezer IMAGER voor 1D- en 2D-barcodes, ook op mobiele apparaten
• Videocamera's om foto's van voertuigen bij de uitgang op te slaan
• Videocamera en OCR-module om kentekens te lezen
• Ingebouwde inrichting voor het lezen en printen van barcodetickets.

INGANGS-/UITGANGSUNITS

Vervaardigd van staalplaat met roestbehandeling en epoxypoedercoating.
De communicatie naar de centrale beheerserver gebeurt met TCP/IP-protocol met gebruik van een
UTP CAT5-kabel over een gecertificeerd ethernetnetwerk. Alle activiteiten kunnen in realtime worden
gemonitord door middel van het versturen van de gegevens naar de beheerserver.
De units hebben verschillende interne compartimenten (voor apparatuur en tickets), beschermd door
een slot en met RGB-lichtsignalering die de werkingsstatus aangeeft.

BETAALAUTOMAAT
ONDERDELEN

• Verticaal grafisch TFT-display Wide 15”
• Muntstukkenlezer
• Bankbiljettenlezer
• Zelfladende hopper voor wisselgeld
• Printer voor ontvangstbewijzen
• Beeldintercom met VoIP-technologie
• Ingebouwde inrichting voor het lezen en afdrukken van barcodes
(afdrukken verloren ticket)
• Stevige, met sleutel beveiligde geldladen voor munten en bankbiljetten

OPTIONELE ONDERDELEN

• Zelfladend wisselgeldsysteem voor bankbiljetten
• Betaalbeheersysteem voor
pinpassen en creditcards
• Hopper één enkele valuta (max. 2 extra geld-hoppers)
• Lezer IMAGER voor 1D- en 2D-barcodes ook op mobiele apparaten
(smartphones)
• Hopper wisselgeld bankbiljetten (1 coupure)

HANDKASSA MET INGEBOUWDE PRINTER
VOOR ONTVANGSTBEWIJZEN
ONDERDELEN

• 2D-tickets met QR-code
• 1D- of 2D-tickets, zelf thuis printen
• RFID-kaart
• De kassa beheert de betaling van het bedrag met de opties: munten en
bankbiljetten
• 1D-barcodetickets, ook voor abonnement
• Eventuele betaling met POS-systeem, creditcard of pinpas wordt niet
voorzien; hier dient de beheerder zorg voor te dragen.

OPTIONELE ONDERDELEN

• Ingebouwde lezer en printer van barcodes
• Lezer voor RFID-kaarten
• Geldlade

BETAALAUTOMAAT

Modulaire betaalautomaat van staalplaat met roestbehandeling en
epoxypoedercoating. Aparte interne compartimenten (voor apparatuur
en geld), beschermd door verschillende sloten met veiligheidssleutels en
alarmsystemen met sirene en trillingssensor. Transponderkaart voor toegang tot
de compartimenten om het alarm uit te schakelen en onderhoud of geldbeheer
uit te voeren.
Voorzien van RGB-lichtsignalering die de werkingsstatus aangeeft.

BEHEERSERVER EN SOFTWARE
ONDERDELEN

• Webbased
• Zorgt voor de volledige configuratie van de parkeerplaats
• Beheer incidentele gebruikers
• Beheer geabonneerde gebruikers
• Beheer tarieven op maat
• Beheer online reserveringen
• Beheer vouchers voor evenementen
• Beheer kortingen
• Beheer waarschuwingen en alarmmeldingen via e-mail of sms
• Beheer log van alle activiteiten en betalingen
• Mogelijkheid voor het creëren van statistieken m.b.t. activiteiten en
betalingen
• Beheer van verschillende zones binnen hetzelfde parkeergebied
• Beheer van parkeergebouwen met meerdere verdiepingen

OCR-CAMERA'S VOOR HET LEZEN VAN
KENTEKENS
ONDERDELEN

• Camera voor het lezen van kentekens.
• Softwarelicentie geldig voor max. 4 OCR-camera’s
• Steunpaal voor OCR-camera

EYE SYSTEM VOOR DE AFBEELDINGEN VAN
HET VOERTUIG
ONDERDELEN

• Kit met 2 camera's voor foto's van binnenkomend voertuig
• Steunpaal voor camera voor binnenkomend voertuig

BEHEERSOFTWARE

Met de beheersoftware kan het systeem in hoge mate gepersonaliseerd worden, met bijvoorbeeld
installatievoordelen maar ook bedrijfsparkeermogelijkheden. Bij inactiviteit kunnen op de monitor
van de betaalautomaat en het display van de units gepersonaliseerde berichten, waarschuwingen
of reclameberichten worden weergegeven, alsook speciale tarieven in bepaalde periodes en bij
evenementen.

AANVULLINGEN OP HET SYSTEEM
VOERTUIGCLASSIFICATIESYSTEEM
ONDERDELEN

• Kit met 2 camera's voor foto's van binnenkomend voertuig
• Steunpaal voor camera voor binnenkomend voertuig.

EXTERNE SIGNALERINGEN
ONDERDELEN

• Tweezijdig signaleringsbord VRIJ - VOL.
• Tweezijdig signaleringsbord met modulair display voor de telling van de
vrije plekken in totaal of op de afzonderlijke verdiepingen.
• Paneel met 1 variabele regel.
• Paneel met verkeerslicht + vrijeplaatsaanduiding + 1 variabele regel.
• Eenzijdig signaleringsbord voor vrijeplaatsaanduiding.
• Signaleringsbord met leds voor verdieping.
• Steunpaal inclusief verankeringsbasis.
• Bevestigingskit voor signaleringsbord
• Verkeerslicht met groene en rode lampen in twee aparte modules.
• Verkeerlicht met groene en rode ledlampen.

EXTERNE SIGNALERINGEN

Onmisbaar voor de externe signalering van de beschikbaarheid van de plekken,
in totaal of per verdieping: de eenzijdige modulaire signaleringsborden met
ingebouwd lichtgevend display voor montage op de paal of aan de muur. Het
gamma wordt vervolledigd door ROOD - GROEN verkeerslichten voor de
eenvoudige signalering van de beschikbaarheid of vrije doorgang.

Afmetingen van de onderdelen
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DETECTIE VOERTUIGKLASSE
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001PSAC105
OCR-SYSTEEM VOOR LEZEN KENTEKENS

001PSAC108
EYE SYSTEM FOTO VOERTUIG

Met de module EYE SYSTEM kunnen aan elk binnenkomend voertuig de HD-afbeeldingen van alle
vier de zijden worden gekoppeld (leest geen kentekens).
Indien nodig, kunnen bij het zoeken op kenteken (gedetecteerd door de OCR-module) of ticket de
eerder opgeslagen HD-afbeeldingen eenvoudig worden weergegeven om bijvoorbeeld een klacht
over schade aan het voertuig te verifiëren.

900

1300

80

VRIJE PLEKKEN

001PSINS2
SIGNALERINGSBORD
850

130

850

1100

850

PERSONALISEERBAAR
GEDEELTE

307

>>>>>>>>>>>>>

VOL
001PSCST04A
SIGNALERINGSBORD

001PSCST06A
SIGNALERINGSBORD

001PSCST07A
SIGNALERINGSBORD

001PSCST01A
SIGNALERINGSBORD

100

	
  

180

001PSSRV
VERKEERSLICHT ROOD / GROEN

210

290

410

265

500

200

8888

267

185

890

BESCHIKBARE
PLEKKEN

001PSSRV2
VERKEERSLICHT LED
ROOD / GROEN

001PSAC110
SERVER

260

© CAME SPA - KDEP#CNL26A4S214 - GIU_2014 - NL

E

Came Centro
Brescia – Italy

ITALY C
IN
E

IF
RT

ICATE

100% MAD

Came Nord Est
Udine - Italy

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Ontworpen en geproduceerd
in ITALIË

Came Sud
Napoli – Italy
Came United Kingdom
Nottingham - UK
Came France
Paris - France
Came Spain
Madrid - Spain
Came Portugal
Lisbon - Portugal

Came S.p.A.
is houder van de certificaten
voor Kwaliteit
en Milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Came Seefeld
Berlin - Germany
Came Korntal
Stuttgart - Germany
Came Group Benelux
Lessines - Belgium
Came Nederland
Breda - Netherlands
Came Poland Sp. z o.o.
Warszawa - Polska
Came Americas Automation
Miami - USA
Came Adriatic
Kastav - Croatia
Came do Brasil Serviços de Automaçao
São Paulo - Brazil
Came Automatismos de Mexico
Mexico City - Mexico
Came Rus
Moscow - Russia
Came Gulf
Dubai - U.A.E.
Came India Automation Solutions
New Delhi - India
TRI-Bpt Automation
Germiston - South Africa

Came S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy
www.came.com
Came is a company of

