
Flowbird WayToPark

– Den smarte måten å parkere på

Way to Park er vår betalings-app for parkering. Løsnin-
gen er et raskt og brukervennlig verktøy som bilister 
kan bruke for å starte, stoppe og forlenge parkeringen.

Med Flowbird’s mobile betalingsløsning, kan brukeren betale 
direkte via sin mobiltelefon eller nettbrett, samt få beskjed 
når parkeringen er i ferd med å løpe ut.

Parkeringskontrollen skjer ved at betjenten skanner registre-
ringsnummeret på den parkerte bilen og mottar øyeblikkelig 
en status for gjeldende parkering. Denne prosessen skjer 
uten bruk av papir, og den som står parkert har helle ikke 
behov for papirbillett.

Fordeler for de som parkerer hos deg
• Fleksibelt. Kan betale med mobilen eller på parkerings  
 automaten, og forlenge parkeringen via mobiltelefon.
• Praktisk. Kan avslutte en løpende parkering fra mobilen.
• Påminnelser. Mottar sms eller e-post når parkeringen er i  
 ferd med å løpe ut.
• Dokumentasjon. Historikk fra hver betaling er tilgjengelig  
 i appen og på nett. Bilag for dokumentasjon er også 
 tilgjengelig.



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!

Tlf.: 22 62 10 00 eller e-post: no-news@flowbird.group

Økt effektivitet med komplette løsninger
WayToPark fungerer fint alene, men du oppnår store fordeler og økt effektivitet når løs-
ningen integreres med Flowbirds øvrige løsninger – som back-office, terminaler, hånd-
heving og behandling av digitale tillatelser. Den  integrerte løsningen gir deg omfattende 
grad av  informasjon og et overblikk over alle betalings transaksjoner, uavhengig av 
hvordan  betalingen har foregått.

Alltid hjelp å få
–  Konfigurasjon. Appen er fullt integrert med Flowbird    
 WebOffice, slik at bruker har tilgang til egne parkeringsdata.
–	Faktura kan utstedes personlig til bruker eller på foretaksnivå.
–	Kundeservice. Flowbirds kundeservice tilbyr hjelp og   
 assistanse ved behov.
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