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Inteligentny System Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP został stworzony z myślą o dużych, średnich i małych mia-

stach, które chcą podnieść efektywność zarządzania strefą parkowania, przy równoczesnej redukcji kosztów utrzy-

mania infrastruktury oraz zachowaniu zrównoważonej rotacji pojazdów. 

Metropolis.ISPP sprawdzi się w miejscach, gdzie wysokość opłat za parkowanie versus możliwość znalezienia wolnego 

miejsca postojowego są powodem frustracji użytkowników i przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza 

wywołanego zbędnym ruchem kołowym. Jest kompleksowym i elastycznym narzędziem, które może być w bardzo 

prosty sposób dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb miasta.

Metropolis.ISPP łączy zalety systemów opartych o ana-

lizę wideo, czujniki indukcyjne i aplikację mobilną, która 

umożliwia nawigację na wolne miejsce oraz dokonanie 

płatności za parkowanie. To rozwiązanie hybrydowe, 

które może zostać sprawnie dostosowane do wyma-

gań poszczególnych stref, bazujących często na różnych 

technologiach i posiadających różne możliwości insta-

lacji urządzeń detekcyjnych.

Zaletą systemów opartych o czujniki indukcyjne jest 

łatwa i szybka instalacja, niewymagająca połączeń ka-

blowych. Mogą one zostać użyte na określonych ty-

Założenia systemu.

pach nawierzchni, a ich skuteczność jest uzależniona od 

poprawnego zaparkowania pojazdu. Z kolei rozwiąza-

nia oparte o analizę wideo wymagają zasilania, lepszej 

łączności oraz infrastruktury montażowej (np. słupy lub 

bramownice). Jednak dopiero równoczesne wykorzy-

stanie tych dwóch systemów pozwala na odpowiednie 

dopasowanie urządzeń detekcyjnych do potrzeb po-

szczególnych stref parkingowych, jak i standardowego 

monitoringu miejskiego zwiększającego bezpieczeń-

stwo obywateli.



Poznaj możliwości Metropolis.ISPP.

• System jest wyposażony w funkcje oraz technologie, 

które w pełni odpowiadają potrzebom Twojego 

miasta.

• Wykorzystuje analizę wideo z użyciem technologii 

machine learning (sieci neuronowe).

• Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością 

rozpoznawania pojazdów przy niskiej rozdzielczości 

obrazu oraz trudnych warunkach atmosferycznych.

• Posiada zaawansowane algorytmy analityczne 

umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie wolnych 

miejsc postojowych wzdłuż jezdni, nawet tych które 

nie posiadają oznaczeń.

• Pracuje w modelu hybrydowym: łączy analizę wideo 

z technologią czujników indukcyjnych i laserowych.

• Pozwala na dołączanie nowych funkcjonalności 

analitycznych w zależności od mocy obliczeniowej 

CPD lub wykupionej usługi chmurowej.

• Umożliwia prezentację zajętości zarówno w aplikacji 

mobilnej, jak i na tablicach zmiennej treści VMS.

• Może zostać zainstalowany w modelu on-premise, 

jak i w wersji chmurowej.

• Zapewnia optymalizację pracy kontrolerów w strefie 

parkowania.

• Obsługuje zgłoszenia obywatelskie z aplikacji 

mobilnej.

Kluczowe funkcjonalności systemu centralnego.

Metropolis.ISPP do analityki wideo wykorzystuje techno-

logię sieci neuronowych, której skuteczność wynosi aż 

99%. Jego architektura zapewnia przetwarzanie danych 

w systemie centralnym, co w przypadku użycia chmury 

daje ogromną skalowalność i praktycznie nieograniczo-

ne możliwości włączania nowych analityk, jak np. wykry-

wania nieprawidłowych zachowań w pasie drogowym.

Rozwiązanie składa się z systemu centralnego, przeznaczonego dla zarządcy strefy płatnego parkowania oraz aplikacji 

mobilnej, z której mogą korzystać mieszkańcy miasta.

Metropolis.ISPP charakteryzuje wysoki poziom elastyczności, dzięki czemu może on sprostać wymaganiom zarów-

no niewielkich stref parkowania, jak i stref wielkomiejskich. Wykorzystuje technologię Kubernetes, która pozwala na 

swobodną migrację między infrastrukturą własną a chmurą, co jest bardzo istotne w przypadku rozszerzenia strefy.



Kluczowe korzyści.

• Umożliwia wyszukiwanie miejsca i filtrowanie opcji 

parkingów w przypadku wielu podstref.

• Wskazuje konkretny parking wraz z opłatami i dodat-

kowymi informacjami.

• Prowadzi na wybrany parking, informując ilu innych 

użytkowników kieruje się na to samo miejsce.

• Pozwala na wysyłanie zgłoszeń obywatelskich o nie-

prawidłowym parkowaniu, uszkodzonej infrastruktu-

rze drogowej, itp.

• Informuje o opłaconym czasie w parkomacie trady-

cyjnym.

• Umożliwia płatność w aplikacjach mobilnych opera-

torów parkingowych, jak również w aplikacji „wirtu-

alny parkomat”.

• Jest dostępna na platformach iOS i Android.

• Redukuje czas związany z poszukiwaniem wolnego 

miejsca, co przekłada się na oszczędność paliwa 

i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

• Pozwala na zdalną realizację płatności za określony 

czas postoju, co eliminuje konieczność uiszczania 

opłaty w parkomacie stacjonarnym. 

• Umożliwia przekierowanie z poziomu aplikacji mobil-

nej do aplikacji 5 obecnych w Polsce mobilnych 

operatorów parkingowych (Skycash, MPay, Pango, 

moBilet, ePark). 

• Zapewnia szybki dostęp do informacji o kosztach 

i godzinach funkcjonowania strefy.

• Dostarcza aktualne dane o liczbie użytkowników sys-

temu kierujących się na wybrane miejsce.

• Podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że strefa parko-

wania staje się parkingiem dozorowanym.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji mobilnej.

Dla użytkownika.

Aplikacja powstała z użyciem najnowszych i najbez-

pieczniejszych technologii.



• Pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

do monitoringu, co znaczne obniża koszty inwestycji.

• Dostarcza dokładne informacje o dostępności miejsc 

oraz opłatach, podnosząc w ten sposób efektywność 

działań kontrolnych, przy równoczesnym ogranicze-

niu zaangażowania personelu. 

• Zapewnia najniższe koszty obsługi, dzięki wykorzy-

staniu płatności mobilnych (online).

• Umożliwia zdalną obsługę, co podnosi poziom bez-

pieczeństwa użytkowników w czasie zagrożenia pan-

demicznego.

Dla zarządcy strefy płatnego parkowania.

• Ułatwia windykację należności, dzięki dostępowi 

do wieloaspektowego materiału dowodowego 

w postaci nagrań wideo.

• Umożliwia samodzielną zmianę konfiguracji miejsc 

postojowych lub dodanie nowych stref parkin-

gowych w  przypadku np.: zmian organizacji ruch, 

remontów lub eventów.
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