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Aplikacija ParkMeWise

Enostavno plačilo parkirnine s telefonom
..Mobilna storitev ParkMeWise omogoča preprosto plačilo parkirnine s SMS sporočilom ali mobilno aplikacijo..

Plačilo parkirnine je ena od skrbi, ki jo ima vsak
voznik, ko se z jeklenim konjičkom odpravi obveznostim naproti. Da bi slednjim omogočili čim
bolj preprost način plačevanja, so v podjetju
2Mobile d.o.o., razvili mobilno aplikacijo ParkMeWise, ki zagotavlja ravno to. Uporabniki lahko
v enem koraku z vsakim mobilnim telefonom
plačajo parkirnino s SMS sporočilom ali mobilno
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aplikacijo. Slednja ponuja več plačilnih metod,
uporabniki si lahko nanjo naložijo sredstva, plačajo prek SMS sporočila, s kreditno kartico (VISA,
Mastecard, American Express, Diners), Moneto ali
prek sistema Paypal.

kom parkirnine pošlje opomnik. Tako se ni treba
več bati redarjev in morebitnih kazni zaradi neplačila ali prekoračenega časa plačila, saj ima redarstvo nadzor nad vsemi sklenjenimi mobilnimi parkirninami

Brezskrbno podaljšanje parkirnine

ParkMeWise v petih mestih

»Že vse od leta 2015, ko smo kot prvi v Sloveniji
predstavili tovrstno aplikacijo, smo imeli v mislih
tako potrošnika kot upravljalca parkirišč. Zavedamo se, da potrošnik potrebuje preprost in
pregleden način plačila parkirnine, s katerim se
izogne nadležnemu iskanju drobiža in ostalih
možnosti plačila. Tako že vnaprej točno ve, da
lahko brezskrbno parkira in se osredotoči na obveznosti, zaradi katerih se je odpravil na pot. Če
se pri tem zadrži, pa lahko svojo parkirnino enostavno podaljša, ne glede na to, kako daleč od
parkiranega avtomobila se nahaja. Na drugi
strani pa upravljalcem parkirišč zmanjšamo stroške investicij in vzdrževanja v strojno opremo
(parkomati), saj jim sistem ParkMeWise v celoti
nadomesti obstoječe rešitve in jim hkrati nudi
digitalni nadzor nad parkirnimi mesti,« pojasnjuje direktor podjetja 2mobile d. o. o. Matjaž Možina. Pri tem je vredno izpostaviti, da aplikacija ali
SMS sporočilo uporabniku 15 minut pred izte-

Aplikacijo ParkMeWise lahko uporabniki uporabljajo v večjih mestih po Sloveniji, in sicer v Kopru, Ankaranu, Novemu mestu, Velenju in Kranju. Trenutno se na mesečni ravni sklene prek
25.000 parkirnin. Podjetja lahko registrirajo tudi
svoj poslovni račun in s tem omogočijo svojim
zaposlenim uveljavljanje stroška parkiranja za
poslovne poti. Prek aplikacije lahko parkirnino
plačajo tudi tujci, in sicer z uporabo kreditnih
kartic ali Paypala.
Možina napoveduje nadgradnjo aplikacije, ki bo
v kratkem omogočila tudi pregled nad prostimi
parkirišči: »Uporabniki bodo lahko že med tem,
ko se bodo vozili v določeno mesto, na aplikaciji preverili zasedenost na odprtih parkiriščih.«
Dodaja še, da je njihov cilj storitev nadgraditi v
smeri pametnega mesta, kjer bo uporabnikom
na voljo plačevanje mestnih abonmajev, koriščenje mestnega potniškega prometa ter možnost polnjenja električnih vozil.
(P. R.)
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