СТАРТ - СТОП АПЛИКАЦИЈА
- КОРИСНИЧКО УПУТСТВО -

31.12.2015

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ
Постоји више могућности за коришћење СТАРТ-СТОП ПАРКИНГ система (www.parking-servis.co.rs):


SMARTPHONE апликацијe (Android/iOS):

У зависности од техничких карактеристика мобилног уређаја на који се апликација инсталира, потребно
је преузети одговарајућу верзију СТАРТ-СТОП апликације:
 за Android оперативни систем, апликација се преузима са сервиса Google Play
 за iOS оперативни систем, апликација се преузима са Apple сервиса AppStore


СТАРТ-СТОП WEB портал – приступ WEB апликацији помоћу интернет претраживача (browser-а)
СТАРТ-СТОП апликација за SMARTPHONE мобилне уређаје са
Android/iOS оперативним системом

Корак 1: (Android/iOS)
Унос корисничког имена и лозинке
који се добија приликом потписивања
уговора у просторијама ЈКП Паркинг
сервис Београд.
Подаци о кориснику се уписују само
приликом прве пријаве у апликацију.

Корак 2: (Android/iOS)
Главни мени
Позиција за уписивање рег.ознаке
Поља за одабир зоне у којој ће се
вршити паркирање.

Korak3: (Android/IOS)
Упис регистарске ознаке
Уколико желимо сачувати унету рег.ознаку
потребно је додирнути звездицу (постаће
беле боје) и потврдити са „√“. На тај начин
можемо сачувати више уноса тј креирати
листу својих возила.

Погрешно уписана или регистарских ознака коју смо запамтили а желимо је избацити из листе уклања се на следећи начин:
Поново упишемо регистарску ознаку, додирнемо звездицу тако да она промени боју (неће бити бела) и потврдимо операцију
са „√“.

Корак 4: (Android/iOS)
Одабир зоне у којој паркирамо.
Пример: Бирамо црвену .

Корак 7: (Android/iOS)

Корак 5: (Android/iOS)
Притиском на дугме СТАРТ
почињемо паркирање у црвеној зони.

Корак 8: (Android/iOS)

Корак 6: (Android/iOS)
За возило BG059-UT започели сте
Паркирање у 19:23h 21.12.2015. године са
Бројем 59562222 у Зони 1 по цени 56дин/ h
Мах.задржавање до 20:20 h 21.12.2015

Корак 9: (Android/iOS)

Активирањем поља за зону „Без временског ограничења“ отвара се дијалог (корак 7) где корисник бира жељено
време паркирања(1,2,3,5,6h) . Уколико подеси време дуже од краја радног времена паркиралишта (21:00 h) систем ће
аутоматски зауставити паркирање (корак 8).
Уколико се определите за паркирање на СМС посебним паркиралиштима чији је режим рада 0-24 h 365 дана у
години користићете поља СМС Паркинг(Блок42, Видин капија) и СМС Паркинг (Сава Променада). Такође ће Вам се отворити
дијалог (корак 7) али овај пут ће вам систем дозволити 24 h паркирања (корак 9).

Корак 10: (Android/iOS)
Kликом на „Активна паркирања“ (Android), омогућава се брза провера и/или заустављање
започетих паркирања. Код уређаја са iOS-ом нотификације постоје на иконици за покретање апликације.
Додиром на активно паркирање које желимо стопирати отвара нам се дијалог „Заустави паркирање“.
Пре него што се изврши акција СТОП (заустављање паркирања) појавиће се обавештење –„Потврда“ о заустављању
паркирања.

При заустављању паркирања корисник добија обавештење са подацима: регистарска ознака возила, број
сесије паркирања, време трајања паркирања у минутима.
За возило BG059-UT завршено је паркирање са бројем59562222.Трајање паркирања 8 минута

СТАРТ-СТОП WEB портал
Сваки корисник СТАРТ-СТОП система може приступати WEB порталу помоћу интернет претраживача
(browser-a) и свог корисничког имена и лозинке.

На WEB порталу (http://startstop.parking-servis.co.rs/#/login) је могуће обавити следеће радње:
 промена приступне шифре за WEB портал (SMARTPHONE апликацију)
 коришћење СТАРТ-СТОП услуге за више возила истовремено, у било којој зони
 уколико је СТАРТ-СТОП трансакција за неко возило започета путем smartphone
апликације, трансакцију је могуће прекинути и путем WEB портала.

Слика 1: Почетна страница WEB портала.

Слика 2: Листа активних паркирања
Након уношења корисничког имена и лозинке отвара се листа активних паркирања. Ту корисник има увид
у сва започета пакирања било да их је стартовао преко Android тј. Java апликације, WEB апликације за
мобилне уређаје или преко овог WEB портала. Прекидање било ког активног паркирања врши се тако
што корисник изабере једно од приказаних активних паркирања и кликне на дугме „СТОП“.

Слика 3: Стартовање паркирања путем WEB апликације

Након уноса регистарске ознаке, потребно је одабрати једну од понуђених зона за паркирање и
кликнути на дугме старт.

Слика 4: Обавештење о времену и датуму када је започето паркирање и о времену и датуму када се
паркирање завршава.

Слика 5: Стопирање паркирања возила
Излази обавештење у коме се налази регистарска ознака возила, број сесије паркирања и време трајања
паркирања у минутима.

Слика 6: Историјат
У сваком тренутку корисник има преглед реализованих трансакција у периоду који сам креира.
Омогућена му је претрага по појединачној регистарској ознаци, као и за све укупно.

Слика 7 Подешавања
Мени са 3 подопције:
Омиљене регистарске ознаке
Подразумевана регистарска ознака
Промена лозинке

Слика 8 Омиљене регистарске ознаке
Кориснику је омогућено додавање и ажурирање података о својим возилима.

Слика 8 Подразумевана регистарска ознака
Кориснику је омогућенa измена подразумеваног возила.

Слика 9 Промена лозинке
Опција „Променa лозинкe“ служи за промену лозинке и то је НЕОПХОДНО обавити непосредно након
прве пријаве на систем.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
КАКО ПОСТАТИ КОРИСНИК?
 Kорисници СТАРТ-СТОП система могу бити и физичка и правна лица. Након што се попуни
одговарајући Регистрациони формулар за физичка/правна лица, уговор се може склопити радним
даном од 7-21 часова у корисничким центрима JKП „Паркинг сервис“-а, у улицама Милешевска 51,
Краљице Марије 7 и Старине Новака 22.
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ТАРИФИРАЊЕМ
 Обрачун за СТАРТ-СТОП услуге се испоставља корисницима по истеку сваког месеца у коме су
остварене услуге паркирања. Обрачун се формира на основу утрошених минута за обављена
паркирања, који се сабирају по свакој од зона понаособ, обрачунавају се само пуни часови а
преостали минути се пребацују у наредни месец. Приликом обрачуна у последњем месецу уговора
обавља се заокруживање на први већи цео сат, за сваку од зона понаособ. На пример, уколико у току
месец дана остварите укупно 401 минут паркирања у зеленој зони, кориснику ће се на крају месеца
укупно обрачунати 6 часова проведених у зеленој зони, по важећој тарифи за зелену зону а 51 минут
ће се пребацити у следећи месец.
 тарифирање паркинга „по утрошеним минутима“ односи се на зоне у којима се паркирање може
плаћати „на сат“ (ЦРВЕНА (9111), жута (9112) , зелена (9113) зона), паркиралишта без временског
ограничења (9118) , СМС посебна паркиралишта категорије 1а (Видин капија и Блок 42) (8115) и СМС
посебна паркиралишта категорије 1а (Сава Променада) (8117)

 Рачун за коришћење СТАРТ-СТОП услуга се испоставља корисницима сваког месеца путем
електронске поште (са инструкцијама за плаћање). Услуга испостављања рачуна у електронској
форми је бесплатна.

ОГРАНИЧЕЊА
Сва ограничења везана за зоне остају непромењена:
На пример, у случају паркирања возила у ЦРВЕНОЈ зони максимално задржавање је, по важећем
критеријуму, 1 сат. Уколико корисник започне паркирање у ЦРВЕНОЈ зони и не поштује ово ограничење,
након jeдног сата апликација ће аутоматски обавити прекид започете акције паркирања (СТОП).
Максимално једнократно време трајања паркирања на СМС посебним паркиралиштима код којих
не постоји временско ограничење је 24 сата.
РАД АПЛИКАЦИЈЕ ЈЕ УСЛОВЉЕН РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ПАРКИРАЛИШТА У ЦРВЕНОЈ, ЖУТОЈ ,
ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ и на ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ВАН ЗОНСКОГ СИСТЕМА . Тарифирање се у овом
случају обавља за сво време у коме је важила наплата паркинга. Период у коме нема наплате паркирања
се не тарифира (нпр. ноћу, нерадним данима...).
 Корисници Android/iPhone апликације имају могућност да, уколико не постоји временско
ограничење за зону у којој се паркира, сами дефинишу максимално време трајања паркирања после
чијег истека се апликација (тј. започето паркирање) аутоматски зауставља.

