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MENNEKES-PARKL  
ELSZÁMOLÁSI RENDSZER TÖLTŐÁRAM ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

KONCEPCIÓ 

 

A Parkl mobil app célja, hogy a belvárosi épületek üres parkolóhelyeit elérhetővé tegye az autósok 

számára, ami kevesebb kipufogógázt és egyszerűbb parkolást eredményez. 

A Parkl alapkoncepciója igen egyszerű: az egyik ember fizetne a parkolásért, míg a másik kiadná a 

parkolóját. Hozzuk össze őket, és egy app segítségével navigáljuk az autóst az úticéljához legközelebbi 

szabad parkolóállásra. Sőt: fejeljük meg ezt egy további szolgáltatással! Keressünk a villanyautósoknak 

olyan szabad parkolóállást, ahol elérhető egy MENNEKES elektromos autó töltőberendezés is. 

 

A MENNEKES-PARKL egy komplex rendszer. Olyan infrastruktúrát biztosít, mely: 

• távfelügyeletet és teljeskörű irányíthatóságot biztosít a rendszer felett, 

• a piacon elérhető legmegbízhatóbb, legjobb minőségű német eszközöket adja, 

• ügyfeleket terel a parkolóba, feltölti az üres kapacitásokat,  

• az áram értékesítést a Parkl végzi, az ügyfelek kiszolgálása az ő feladata, de a parkoló 

üzemeltetője realizálja a profitot, 

• úgy biztosít profitot a parkoló üzemeltetőnek, hogy az összes adminisztrációs tehertől 

(engedélyeztetés, adatküldési kötelezettség, ÁFA-s számlázás, hatósági ellenőrzés) és 

költségtől (MEKH díjak és illetékek) mentesíti őt, 

• abszolút 21.-ik századi érintésmentes megoldás, mindenféle kártya, kulcs vagy chip nélkül 

működik. 

• lehetőséget ad a dolgozók, kollégák ú.n. VIP töltésére, elszámolás nélkül, RFID kártyával 

  



 

 

 

A telepítés, installáció és üzemeltetés részleteiről érdeklődjön értékesítési tanácsadónál. 
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FUNKCIÓK 

 

Admin felület 

o Pénzügyi riport 

Napi, heti, havi és éves bevételek nyomon követesé reprezentatív diagramokon.  

o Töltés riport 

Befejezett töltések metrikáinak megjelenítése, szűrése, rendezése, például felvett 

teljesítmény, töltés lezárásának oka és időtartama. 

o Távoli menedzsment 

Töltő vezérlő és elektromos autó töltő kezelése, például újraindítása, vésznyitása, 

hálózati státuszának ellenőrzése.  

o Admin, szerep- és jogosultságkezelés 

Meglévő felhasználók beosztásának módosítása, például munkatárs, Manager, 

adminisztrátor és cég adminisztrátor 

o Dedikált ügyfélkörök menedzselése 

Cégek számára töltési és parkolási flottakezelési szolgáltatás. 

Elszámolási rendszer 

o ÁFÁ-s számla adás 

ÁFÁ-s számla lehetősége parkolás vagy töltés után. 

o Nyugtaadás 

Digitális nyugta minden tranzakció után. 

o Bankkártyás fizetés 

Parkolás vagy töltés befejezése utána Parkl rendszerben regisztrált bankkártya 

terhelése 

o E-mobilitási szolgáltatás 

Elektromos autó töltők működtetésé, bankkártyás fizetési rendszer biztosítása. 

o Árazás menedzsment 

Töltés árazás típusának beállítása (Fogyasztás vagy idő alapú) és árának megadása. 

Parkl szolgáltatás 

o Applikáció 

Egyszerűen és gyorsan használható Android és iOS alkalmazás.  

o Parkl platformhoz csatlakozás 

Regisztráció után köztéren és parkolóházakban parkolási lehetőség biztosítása, 

valamint elektromos autó töltők használata. 

o Folyamatos marketing támogatás 

Rendszeres megjelenések közösségi oldalakon, részvétel influencer kampányokban. 

o Személyre szabott design 

Informatív táblák kihelyezése a helyszínen a töltő használatáról. 

o 0-24 ügyfélszolgálat 

Panasz vagy hiba esetén e-mail-es vagy telefonos segítségnyújtás. 

 

 


