DIGITALNE MESTNE DOVOLILNICE
Digitalizacija mestnih dovolilnic je inovativna rešitev pri naslavljanju in reševanju
urbanih težav, ki bo življenje v mestih napravila še bolj kakovostno.
Rešitev uporablja digitalne tehnologije za učinkovitejše, varnejše in bolj aktivno
sodelovanje mest z občani. Izboljšuje kakovost mestnih storitev ter zmanjšuje stroške.

DIGITALNE MESTNE DOVOLILNICE
TEŽAVE

Veliko število prejetih vlog in težavna sledljivost.
Nenadzorovan prehod vozil in onesnaževanje mestnega
jedra.
Fizični kontakt oseb na uradih, ki ga otežuje COVID-19.
Velika poraba časa na administrativni strani z izdajo
odločb, sklepov, dovolilnic, računov in potrdil.
Težavno obveščanje uporabnikov o spremembah
odlokov in zaporah cest.

PODROČJA UPORABE IN KONTROLA PRISTOPA
Digitalna dovolilnica omogoča funkcionalnost digitalnega upravljanja z mestnimi dovolilnicami
od zaprosila, odobritve in uporabe pri vstopu v mestno jedro, kot tudi integracijo sistemov
plačevanja storitev, vpeljave mestne kartice in mnogih drugih.
Namenjena pristopanju v fizično zaprta mestna jedra, parkiranju abonentov na parkiriščih
zapornicami in uporabo v modrih ali belih conah. Za vstop na posamezno področje se uporabi
najbolj primerna pristopna kontrola.

Staro mestno jedro

Parkirni sistem

Modra / bela cona

Prepoznava registrskih številk
Brezstične kartice
Mobilna aplikacija
Klic na telefonsko številko

Prepoznava registrskih številk
Brezstične kartice
Mobilna aplikacija
Klic na telefonsko številko

Brezstične kartice
Mobilna aplikacija
Klic na telefonsko številko
Uporaba fizične dovolilnice
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DIGITALNE MESTNE DOVOLILNICE
DELOVANJE SISTEMA

PODROČJA UPORABE IN KONTROLA PRISTOPA

GOST ustvari uporabniški račun za vstop v aplikacijo in odda izbrano vlogo z
zahtevanimi dokazili.
ADMINISTRATOR prejme vlogo v sistem in izda dovolilnico. Aplikacija omogoča
generiranja različnih dokumentov in obveščanje uporabnikov.
UPORABNIK je obveščen o stanju vloge in dovolilnice. Vsi podatki so dostopni tudi
preko njegovega uporabniškega računa. Uporaba dovolilnice je mogoča v določenih delih
mesta.
UPORABNIK ima možnost:
•
•

podaljšanja ali
zamenjave obstoječe dovolilnice.

ADMINISTRATOR ima možnosti:
•
•
•

dodajanja novih dovolilnic obstoječim uporabnikom,
pregleda in urejanja vseh oddanih vlog in dovolilnic,
generiranja dokumentov (sklepi, odločbe).

ADMINISTRATOR IN NADZORNE SLUŽBE preko nadzornega sistema z integracijo v
redarski sistem spremljajo uporabo dovolilnice:
•
•

zasedenost parkirišč in status naprav (potopni stebrički, parkomati)
beleženje računov (parkomati, avtomatske plačilne blagajne).
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KLJUČNE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA

1 Integracija poljubnih tipov dovolilnic za
uporabo v različnih conah
•

Tipi dovolilnic:
•

dovolilnica za stanovalce,

•

dovolilnica za dostavo,

•

dovolilnica za izvajanje dejavnosti,

•

dovolilnica prevoz območja,

•

mesečni parkirni abonma.

•

Različne omejitve za posamezno dovolilnico in cono.

•

Različni zahtevani dodatni dokumenti ob oddaji dovolilnice.

•

Stroškovniki za posamezen tip dovolilnice.

•

Možnost poljubnih vpisnih polj.

2 Različni načini plačila dovolilnic
Uporabniki, ki oddajo vlogo za pridobitev
dovolilnice lahko le-to poravnajo na različne
načine:
•

preko TRR,

•

s kreditno kartico,

•

PayPal,

•

možna integracija slovenskih plačilnih
sistemov (Valu, mBills, Flik).

3 GDPR in varovanje osebnih podatkov
Zagotavljanje možnosti ustrezne sledljivosti
upravljalcev podatkov glede obdelave osebnih
podatkov (kdo in kdaj je določen osebni podatek
obdelal, kar vključuje tudi vpoglede).
E-poslovanje tudi na področju GDPR predstavlja kot
optimalna rešitev.
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4 Uporaba dovolilnic v različnih conah
Sistem omogoča oddajo vlog in izdajo dovolilnic za
uporabo v različnih parkirnih conah in dostop do
zaprtega dela mesta.
Uporabnikom je na voljo izbira cone iz interaktivnega
zemljevida ali možnost vpisa ulice prebivališča.

5 Možnost izvoza podatkov
Sistem omogoča različne možnosti izvoza podatkov o plačilih, dovolilnicah in vlogah za
potrebe nadaljnje obdelave in analitike.

6 Digitalizacija oddaje vlog z zahtevanimi
dokazili za izdajo dovolilnice
•

veljavno prometno dovoljenje,

•

dokazilo o lastništvu stanovanja ali najemna pogodba,

•

izpis iz AJPES-a za podjetja (dostavljavci),

•

dokazilo o lastništvu oz. najemu parkirnega prostora,

•

organizator prireditve mora priložiti dovoljenje za
prireditev iz UE oz. PP,

•

fotokopija dovoljenja za opravljanje taksi službe,

•

ostali poljubni dokumenti, ki so potrebni za izdajo
dovolilnice.

Možnost prilaganja zahtevanih dokumentov ob oddaji vloge.
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7 Določitev omejitev in sledenje dogodkov
Spletna aplikacija omogoča različne tipe omejitev in uporabniških skupin:
•

datumska omejitev,

•

časovna omejitev,

•

omejitev časa zadrževanja v mestnem središču,

•

vikend omejitve,

•

prazniki.

8 Zmogljiv uporabniški vmesnik in nabor funkcionalnosti
administratorja sistema

Administrator ima popoln nadzor in možnost urejanja ter upravljanja z:
•

uporabniškimi profili,

•

dovolilnicami:

•

•

urejanje dovolilnic,

•

izdaja novih dovolilnic,

•

sledenje uporabi dovolilnice.

prejetimi vlogami:
•

izdaja dovolilnic iz prejete vloge,

•

zavrnitev vloge,

•

obveščanje uporabnikov

v

primeru potrebe pridobitve dodatnih
podatkov ali dokumentov.
•

prejetimi plačili in izdanimi računi,

•

obveščanjem uporabnikov,

•

analitiko,

•

kršitvami,

•

izdanimi dokumenti.
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9 Preverjanje pristnosti dovolilnic glede na določeno številko stavbe
in stanovanja

Aplikacija nudi možnost preverjanja
dovolilnic na posamezni številki
stavbe in stanovanja.
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest
v mestnem središču, običajno prva
dovolilnica dovoljuje parkiranje v
mestnem jedru, druga dovolilnica
pa le zadrževanje za določeno
časovno obdobje.

10 Pregled terjatev in plačil ter avtomatsko zapiranje računov
Sistem ob plačilu dovolilnice nudi možnost izdaje računov in avtomatsko zapiranje
računov po sklicu plačila, ki ga uporabnik prejme ob oddaji dovolilnice. Možen je uvoz
XML datoteke s prilivi iz spletne banke ter izvoz XML datoteke za uvoz v računovodske
programe iz aplikacije.
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11 Generiranje dokumentov za potrebe upravnega postopka
Ob izdaji dovolilnice sistem uporabniku omogoča enostavno izdajanje različnih
dokumentov, ki jih napolni s podatki izdane dovolilnice:

•
•
•
•

odločb,
sklepov,
potrdil o izdajah tehničnih
pripomočkov in dovolilnic,
spremnih dopisov.

12 Povezava z redarsko aplikacijo
Sistem preko API vmesnikov omogoča
povezavo s poljubno redarsko ali
prometno aplikacijo in nadzornim
centrom.
Možno je pridobivanje podatkov o:
•
•
•

dovolilnicah in pripadajočih vlogah,
plačilih posameznih vlog,
preteklih kršitvev posameznega
uporabnika dovolilnice.
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13 Podaljševanje dovolilnic, zamenjava registrske tablice,

sprememba osebnih podatkov, pregled oddanih vlog in možnost
oddaje novih vlog za izdajo dovolilnic

Spletna aplikacija uporabnikom
omogoča enostavno podaljševanje
dovolilnic, zamenjavo dovolilnic ali
registrske številke in spremembo
osebnih podatkov.
Uporabnik zamenjavo lahko uredi s
prijavo v svoj uporabniški račun.
Možno je tudi spremljanje statusa
oddanih vlog in možnost oddaje novih
vlog za izdajo dodatnih dovolilnic.

14 Analitika in obveščanje administratorja sistema
Analitika omogoča enostaven pregled nad
trenutnim stanjem prejetih vlog in izdanih
dovolilnic.
Upravitelju sistema so ob vpisu v aplikacijo
takoj na voljo ažurirani podatki o novih
prejetih vlogah, plačilih, kršitvah in poteklih
dovolilnicah.
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15 Mehanizmi za preprečevanje zlorab dovolilnic
•

Dvojna uporaba brezstičnih kartic – na vhodnih terminalih sistem uporabniku
prepreči dvakraten vstop z enako kartico.

•

Vožnja skozi mesto – sistem zazna vožnjo skozi mesto (uporaba vožnje skozi mesto
kot bližnjico) in zabeleži kršitev.

•

Uporaba kartice z registrsko tablico, ki ne pripada določeni dovolilnici.

•

Dodatne možnosti beleženja kršitev uporabnika.

16 Možnost izrednega pristopa zunanjih

obiskovalcev do lastnikov dovolilnic v mestnem
jedru
Administrator ima možnost vsakemu lastniku ali skupini
dovolilnic določiti število omejenih vstopov s PIN kodo (npr.
15 vstopov letno). Vstopi so namenjeni obiskom, serviserjem,
izrednim dogodkom. Zadrževanje obiskovalcev v zaprtem
delu mesta je časovno omejeno.

17 Integracija s pristopno kontrolo
Sistem omogoča povezavo z obstoječo pristopno kontrolo ali integracijo novih naprav
in kontrolerjev, ki jih lahko izberete glede na zahtevnost in frekventnost posamezne
vstopne točke (brezstična kartica,
prepoznava registrskih številk, PIN,
SMS, klic na telefonsko številko,
aplikacija, …)
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18 Obveščanje uporabnikov
Aplikacija omogoča sistem obveščanja
uporabnikov o poteku dovolilnice,
spremembah odloka, prometnega
režima, in drugo preko SMS sporočil in
e-naslovov uporabnikov.

19 Nadzorni center
Modul rešitve digitalnih dovolilnic »Nadzorni
center« omogoča pregled nad vsemi
dogodki, oddaljeno odpiranje stebričkov/
zapornic, pregled nad statusi naprav, računi
in blagajniškimi poročili.
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Stranka odda vlogo preko spletnega brskalnika za izdajo poljubne dovolilnice.

Uporaba aplikacije je mogoča na vseh napravah: osebni računalnik, tablica in pametni
telefon.
Avtomatsko obveščanje uporabnikov preko e-pošte ali SMS-ov o veljavnosti dovolilnice,
spremembah odlokov, zaporah cest in podobno.

Enostavnost uporabe za stranke in administratorja.

Skladnost s trenutno veljavno zakonodajo (ZVOP-2, ZDavPR).

Lasten razvoj nam omogoča prilagodljivost sistema zahtevam posamezne stranke.

Povezljivost sistema z zunanjimi aplikacijami in rešitvami.

Boljša sledljivost vlog in dokumentov.

Prihranek časa na več nivojih.

Modularnost sistema omogoča enostavne nadgradnje.
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www.dovolilnice.kranj.si | www.dovolilnice.e-bled.si

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV
EU že vrsto let podpira ukrepe s področja pametnih mest in skupnosti.
Načrtovana je podpora prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila
naložb:
•

pametnejša Evropa (inovativno in pametno preoblikovanje
gospodarskih in javnih storitev),

•

Evropa bližje državljanom (trajnostni razvoj mest),

•

zelena, nizkoogljična Evropa,

•

bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT).

Ponujena rešitev se navezuje na področje pametne in trajnostne mobilnosti, kjer
digitalna podpora pomeni hitro in učinkovito rešitev, ki pripomore h boljši kakovosti
življenja v mestih in izboljšanju pretočnosti prometa.

V podjetju Palisada sistemi d. o. o. nudimo svetovanje in pomoč pri pripravi
dokumentacije za kandidiranje na razpisih v okviru načrtovanja, razvoja in
implementacije digitalnih rešitev na področju pametnih mest, pristopne kontrole in
usmerjanja prometa.
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STOPITE V STIK Z NAMI

Če je rešitev za vas zanimiva, vam lahko
pripravimo predstavitev v živo ali preko
konferenčnega klica, pošljemo dodatne
informacije ter svetujemo pri načrtovanju
integracije tovrstnih rešitev.

www.palisada-sistemi.si
info@palisada-sistemi.si
+386 (0)4 581 2039
+386 (0)40 516 376

Vzajemno do prave rešitve.
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