Mondot Transport Flow Control (TFC) sistēmas
datu lapa
Mondot TFC sistēma nodrošina
transporta plūsmas kontroli un
iebraukšanas vai stāvēšanas
maksas aprēķinu noteiktā
teritorijā – slēgtā vai neslēgtā
stāvlaukumā, pilsētā. Sistēma
var apstrādāt arī daudzus
stāvlaukumus vai stāvlaukumu
hierarhiju, piemēram,
darbinieku stāvvieta, kas
iekļauta parastā stāvvietā.

Mondot TFC funkcionalitāte
• Kontroles zonas – viena vai vairākas, hierarhiski iekļautas
• Integrācija ar numuru atpazīšanas sistēmām un radio frekvences identifikācijas (RFID) karšu
sistēmām – nodrošina autotransporta identifikāciju pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm (atbalsta
dažādu valstu numura zīmes) vai RFID kartēm
• Integrācija ar barjerām un informatīvajiem monitoriem – nodrošināta pilna integrācija ar
iebraukšanas/izbraukšanas barjerām un informatīviem monitoriem, kas var attēlot gan norēķinu
informāciju, gan paziņojumus lietotājiem
• Tarifi – katrai kontroles zonai var būt savi tarifi, atkarīgi no nedēļas dienas (darba diena vai
brīvdiena), no diennakts stundām, stāvēšanas ilguma (t.sk. nelineāri)
• Caurlaides – ilgtermiņa un vienreizējas iebraukšanas/izbraukšanas caurlaides atsevišķai zonai vai
zonu kombinācijai uz konkrētu automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmi

• Notikumi - iebraukšanas un arī
izbraukšanas notikumu fiksēšana,
integrācija ar kamerām, ekrāniem
un barjerām
• Informācijas
panelis
(dashboard) – attēlo iebraucošos
un
izbraucošos
transporta
līdzekļus, apmaksas statusu,
pārbaužu rezultātus
• Kasiera/apsarga darba vieta –
atbalsta integrāciju ar kases
aparātiem
• Iespēja integrēt ar klienta
sistēmām un pielāgot to klienta
biznesa procesiem – risinājums ir
atvērts un pielāgojams klienta
vajadzībām
• Administrēšana
- Lietotāju un to tiesību administrēšana, datu izmaiņu un notikumu žurnāls, iespēja integrēt ar
esošām klienta lietotāju uzskaites sistēmām – aktīvo direktoriju (AD), direktoriju
vieglpiekļuves protokolu (LDAP)
- Zonu konfigurācija, tarifi, kameras un to izvietojums
- Sistēmas procesu konfigurācija (atskaites, datu apmaiņas saskarnes, sms un e-pastu
notifikācijas)

Tehniskā informācija
•
•
•
•
•
•

Centralizēta sistēma
Atvērtā koda risinājums – Java, Apache Tomcat, PostgreSQL
Darbināms uz Linux, Windows, tai skaitā, mākoņserveros
Iespējams darbināt klasterī, slodzes dalīšanai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai
Noklusēti tiek izmantots drošs savienojums (https)
Tiek regulāri testēta izmantoto komponenšu un sistēmas ietvara atbilstība drošības standartiem
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