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SOSPES Permit
SOSPES Permit is een digitale parkeeroplossing voor
vergunningen die door ARS T&TT wordt aangeboden. Het
systeem biedt een geavanceerd zelf te bedienen E-portal
waarmee burgers digitale parkeervergunningen kunnen
aanvragen, wijzigen en onderhouden. Het systeem maakt
verbinding met overheidssystemen voor de validatie van de
rechtmatigheid op een vergunning. Een parkeervergunning wordt
binnen enkele seconden na aanvraag en betaling toegekend aan
in aanmerking komende burgers. SOSPES Permit bevat ook een
geavanceerde bezoekers-app, waardoor vergunninghouders snel
bezoekers-parkeerrechten kunnen aanvragen. SOSPES Permit
maakt korte metten met lange bureaucratische processen en
maakt vergunningsafhandeling in realtime beschikbaar voor
burgers.

Kenmerken
E-Portal
Met ons eenvoudig te gebruiken online portaal kunnen burgers hun
vergunning sneller dan ooit aanvragen, wijzigen en onderhouden.
Veilige toegang via DigiD is inbegrepen.

Bezoeker-app
SOSPES Permit biedt tevens een geavanceerde bezoekers-app waar
vergunninghouders snel bezoekersparkeerrechten mee kunnen
aanvragen. Deze app maakt het ook mogelijk voor gehandicapten
om hun gehandicaptenparkeerrecht op snelle en gemakkelijke
wijze te configureren.

Backoffice funcionaliteit
De oplossing bevat een backoffice die de parkeerorganisatie in
staat stelt om variabele elementen te configureren en
klantverzoeken te verwerken.

Continue validatie
De SOSPES Permit-oplossing past 24x7 validatie van
vergunningsrechten toe. Het is verbonden met overheidssystemen
en valideert voortdurend de rechtmatigheid van het
vergunningsrecht.

Betaalfuncties
SOSPES Permit biedt verschillende online betaalfuncties waarmee
directe betaling en activering van vergunningen mogelijk wordt
gemaakt.

Geavanceerde rapportage en archivering
De SOSPES Permit-oplossing biedt geavanceerde rapportage- en
archiveringsfunctionaliteit en is volledig GDPR-compliant.

Voordelen
Onze SOSPES Permit-oplossing biedt de volgende nieuwe en
geavanceerde voordelen:

Kwaliteit van dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers is uitstekend. Ons
geavanceerde E-portal biedt burgers de mogelijkheid om hun
vergunning online aan te vragen of te wijzigen, alsmede de optie
om binnen enkele seconden hun rechten op een vergunning te
verkrijgen.

Toegankelijkheid
Onze E-portal is altijd en overal voor iedereen toegankelijk. Het
aanbieden en wijzigen van vergunningen gebeurt ter plaatse en in
realtime.

Kostenefficient
Ons volledig geautomatiseerde systeem helpt gemeentes beter te
profiteren van hun bestaande personeelsbestand. Processen
worden met onze hulp gedigitaliseerd en operationele inspanning
en kosten worden verlaagd.

ARS T&TT Bedrijfsprofiel
ARS T&TT is meer dan 20 jaar geleden opgericht en is trots op het
leveren van hoogwaardige end-to-end ITS-oplossingen. De
kennisbasis bij ARS T&TT is enorm en biedt oplossingen in een
groot aantal verschillende sectoren, waaronder: Smart Mobility,
Traffic Management & Information, Smart Parking, Openbaar
Vervoer, Planning & Logistiek, Marine Technologie en
Enforcement (Handhaving).

Neem contact met ons op
Wij leveren intelligente parkeeroplossingen van de hoogste
kwaliteit die afgestemd zijn op de behoeften van onze klanten.
Als u geïnteresseerd bent in onze oplossingen of als u wilt weten
hoe wij uw specifieke bedrijfsbehoeften kunnen optimaliseren,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Rolf Appel- Director Smart Parking
e-mail: appel@ars.nl
telefoon: +31 (0)6 22 405 190 - +31 (0)70 3608559
website: www.ars-traffic.com

