
ANPR    

HVAD ER ANPR?

Automatisk nummerpladeregistrering (ANPR) er et parkeringssystem, 
hvor kamerarer registrerer et køretøjs nummerplade ved ind- og udkør-
sen og automatisk opretter og afslutter en parkering for kunden. Der er 
ikke behov for parkeringsvagter eller kontrolgebyr, fordi systemet er fuldt 
automatiskeret til at sikre en betaling fra kunden.

ANPR-systemet kan desuden kombineres med mange andre parkerings-
løsninger, herunder f.eks. parkeringsabonnement, personaleparkering 
og tabletløsning.
 



 

HVORDAN FUNGERER DET FOR KUNDEN?

MED BETALINGSAUTOMAT:

MED APCOA FLOW:

BETALING MED ANDRE BETALINGSAPPS
Det er muligt at tilkoble andre betalingsapps til APCOA PARKINGs ANPR-anlæg. Det vil dog kræve, at gæsten 
selv starter sin parkering ved ankomst. Parkeringen stopper dog stadig automatisk, når man forlader P-anlæg-
get. 

UDLEJNING OG P-TILLADELSER
På steder, hvor kunderne har en fast gang, kan det være en fordel at oprette dem i APCOA PARKINGs system. 
Det kan enten være ved at de lejer en plads eller oprettes i APCOA PARKINGs personaletilladelsessystem. Beg-
ge dele kan håndteres digitalt af ejer eller APCOA PARKING.

GÆSTER
Det er muligt at visse gæster kan parkere gratis. Typisk vil det være ved, at der opsættes en tablet, hvor gæ-
sten kan registrere sin nummerplade og få gratis parkering - enten for en periode eller til den ene parkering.

Ankommer
Kunden kører ind i P-
anlægget, hvor bilens 

nummerplade scannes

Ordner ærinde
Kunden parkerer og 
ordner sit ærinde og 

vender retur til P-arealet

Betaler
Kunden betaler for 

parkering i 
betalingsautomaten

Forlader P-arealet
Kunden kører ud

Glemt betaling?
Har kunden glemt at 

betale, kan det gøre online 
i op til 48 timer efter 

udkørsel.

Faktura fremsendes
Betales der heller ikke 
online, fremsendes en 

faktura på 
parkeringsbeløbet + 

administrationsgebyr

HVOR PASSER DENNE LØSNING GODT IND?
En ANPR-løsning er smart til parkeringsområder, hvor der er behov for at kunder og gæster hurtigt og gnid-
ningsfrit kan komme ind og ud; det kan f.eks. være shopping centre, eventsteder, hoteller eller arbejdsplad-
ser. Selvom ANPR er en god og sikker løsning, vil der være steder, hvor infrastrukturen kan diktere en anden 
løsning, men det vil altid være efter individuel vurdering og samråd med kunden.

Opretter bruger
Kunden har oprettet en profil i 

APCOA FLOW, hvor de har 
tilføjet køretøj og 
betalingsmiddel

Ankommer
Ved indkørsel til P-anlægget får 

kunden en notifikation fra 
appen, om at der er startet en 

parkering

Ordner ærinde
Kunden ordner sit ærinde

Forlader P-arealet
Kunden kører ud af P-anlægget 

Automatisk betaling
Efter udkørsel modtager 

brugeren endnu en notifikation, 
om at parkeringen er afsluttet 

og pengene trukket fra det 
ønskede betalingsmiddel


