
 Flowbird GO

– Enklere for deg og dine kunder

Med vår kamerabaserte parkeringsløsning, Flowbird GO, 
registreres bilenes kjennemerke automatisk når  bilistene 
kjører inn på parkeringsområdet. Flowbird GO er både 
billettfri og barrierefri, noe som reduserer 
administrasjons kostnadene dine!

Løsningen bruker ANPR teknologi – den raskest voksende 
teknologien i tilknytning til parkering og trafikkregulering. 
Tiden med fysiske parkeringsbevis og bekymringer for utløp 
av parkeringstid er dermed en saga blott. Flowbird GO er et 
særdeles godt verktøy for «adgangskontroll» og vil også være 
et unikt middel for å skape gode relasjoner mellom de som 
parkerer og deg som oppdragsgiver. 

Avansert kameraløsning
Kameraene bruker høykomprimert video for å oppnå ønsket 
kvalitet på ANPR-løsningene for parkerings- og tilgangs-
kontrollsystemer. Høyoppløsningen gjør det mulig å fange 
selv de vanskeligste nummerplatene med både halve og 
«stablede» tegn samt personlige skilt med Æ, Ø, Å. Kamera er 
tilgjengelig med flere belysningsalternativ, inkludert infrarødt 
og hvitt lys.

Fordeler for deg som operatør
•  Enkel tilpasning for korttidsparkering, P-tillatelser, 
 ansatte, gjester eller beboere
•  Muligheter for å bruke forskjellige tariffer avhengig av 
 tidspunkt, kunde og betalingsmetode
•  Elektronisk tilgang til kunde-/parkeringsdata som 
 muliggjør analyse for inntektsstyring og planlegging
•  Fjerner behovet for fysisk kontroll på parkeringsplassen



Kameraregistrering av 
kjennemerke ved innkjøring

Alternative måter å betale på:
• Betal med app
• Betal på automat
• Betal på wtpflow.com
  eller få tilsendt faktura

Betaling
• Automatisk betaling med app (forutsetter at Flowbird GO er aktivert i appen)

Kameraregistrering av 
kjennemerke ved utkjøring



Parkeon og Cale, verdensledende innen parkering og transport av billettsalg, samler seg for å skape en ny global enhet med et nytt merke - FLOWBIRD - med 
felles underskrift: Urban Intelligens “FLOWBIRD omfatter alle våre aktiviteter og vil bedre beskrive mangfoldet av alle våre virksomheter for våre kunder og 

brukere. Hver eneste dag rundt om i verden, bidrar vi til å forbedre levekårene til våre 100 millioner brukere, takket være våre terminaler, mobilapplikasjoner og 
elektroniske tjenester. Ved å redusere luftforurensning, optimalisere trafikken, forenkle betalinger, bidrar vi til å gjøre byer sikrere og økonomisk dynamiske ...

“FLOWBIRD er en programvareplattform som hjelper de lokale myndighetene til å registrere, overvåke og håndtere mobiliteten i byene. Dette er vår kunnskap, 
Urban Intelligens. Med FLOWBIRD blir Urban Intelligens og mobilitet, lettere, tryggere og raskere.

Ta kontakt i dag for et møte og en demonstrasjon av løsningen!

Telefon 22 62 10 00   |    no-news@flowbird.group   |   flowbird.group

Hvordan aktivere Flowbird GO
1. Åpne WayToPark-appen (1)
2. Trykk på «Min info» (2)
3. Velg kjøretøy (3)
4. Trykk på «Aktivere Flowbird GO» (4)
5. Trykk Lagre (5)

Få full oversikt og kontroll i din Flowbird GO-portal!
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