
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dé standaard in parkeren 
Complete planning & registratie software 

ontworpen door Ferenčík   
 

  



 

 

 

 

Welkom bij               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerbedrijven zetten in op productiviteit door met 

ParkingPanel te werken. 
 

ParkingPanel is een uitgebreid planning- en registratiesysteem gericht 

op de parkeerbranche. Ons systeem biedt tal van mogelijkheden om de 

verwerking van reserveringen te versnellen. ParkingPanel is voorzien van 

een duidelijke werkomgeving gecombineerd met geavanceerde functies 

en een uitstekende beveiliging. En het mooiste is; ParkingPanel staat 

online. Zo heeft u altijd en overal toegang tot het beste planning- en 

registratiesysteem in de parkeerbranche. 

  



 

 

 

 Waarom kiest Nederland  

    voor ParkingPanel? 

Duidelijk 

Met onder andere een duidelijke kalender en een praktisch overzicht 

van aankomende en vertrekkende voertuigen, schept ParkingPanel een 

groter overzicht in het geheel van uw parkeerbedrijf! 

 

 

Veilig 

Het systeem wordt altijd via een versleutelde verbinding geleverd. 

Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw 

gegevens. 
 

Compleet 

ParkingPanel is het meest complete planning- & registratiesysteem 

gericht op de parkeer industrie. Heeft u meerdere parkeerterreinen? 

Met ParkingPanel heeft u de mogelijkheid meerdere locaties te beheren. 

De pakketten zijn toegespitst op verschillende bedrijfsvoeringen, van 

klein tot groot.    

 

Persoonlijk 

ParkingPanel kan bijna onbeperkt worden uitgebreid met extra 

modules. Wanneer u een functionaliteit wilt toevoegen, kunt u gebruik 

maken van een scala aan bestaande implementaties. Daarnaast zijn wij 

continu nieuwe applicaties aan het ontwikkelen om ParkingPanel nog 

beter te laten aansluiten op de wensen van uw bedrijf. Ook kunt u er 

voor kiezen om deel te nemen aan ons Premium Development 

Programma, waar wij applicaties geheel naar wens ontwikkelen.  



 

 

 

mobiel 

Handig voor onderweg 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

De basismogelijkheden van 

  ParkingPanel op een rij 
 

 

Kalender 

De kalender weergave is een van de meest uitgebreide weergave 

van ParkingPanel. Met deze kalender kunt u precies zien op welke 

dagen er hoeveel voertuigen geparkeerd staan, aankomen en/of 

vertrekken. Tevens zijn de gegevens per voertuig of eigenaar snel 

met één klik te zien. 

 

Bezettingsgraadmeter 

Precies zien op welke dagen uw parkeerbedrijf druk bezet is en 

op welke dagen rustiger. De bezettingsgraadmeter maakt deze 

informatie eenvoudig inzichtelijk zodat u bijvoorbeeld uw 

marketing strategieën daar beter op kunt aanpassen. 

 

 

 

 

Vandaag 

Gemakkelijk zien welke voertuigen aankomen en vertrekken? U 

vindt in de "Vandaag" weergave een eenvoudig overzicht van de 

reserveringen die er op die dag gemaakt zijn. Ook kunt u zien 

welke belangrijke taken open staan voor de betreffende dag. 

 

 

 



 

 

Reserveringen 
Een overzichtelijke lijst met alle reserveringen getoond op volgorde 

naar keuze. Onder reserveringen kunt u facturen uitdraaien en 

heeft u in een handomdraai de klantgegevens aangepast. Ook kunt 

u heel gemakkelijk de bevestiging voor de klant opnieuw versturen, 

zelfs naar een ander e-mail adres. Dit alles met slechts één druk op 

de knop. 

 

Annuleringen  

ParkingPanel biedt een overzicht van alle annuleringen. U ziet hier 

exact hoe laat, op welke datum en door wie er geannuleerd is. 

Tevens ontvangt u als beheerder bij elke annulering automatisch 

een notificatie met de annulering en de relevante informatie. 

 

 

Administratie 
Draai voor elke dag een rooster uit met daarop de gegevens die 

benodigd zijn voor de chauffeur of bagage planner. Roosters zijn 

uit te draaien voor de aanwezige- , vertrekkende- en 

binnenkomende voertuigen. Zo houdt ParkingPanel alles 

overzichtelijk; Ook voor uw chauffeurs. 

 

 

 

Kortingen 

Uw reclame acties worden nog makkelijker te beheren met de 

korting codes. Maak met een paar simpele klikken een korting code 

aan.  Deze code is naar wens één of meerdere keren bruikbaar. De 

waarde van deze korting code kan geheel zelf bepaald worden. In 

Euro's of procenten. 
 

 

 

 

 



 

 

Klanten 
Wanneer u vaste klanten heeft, kunnen deze geregistreerd 

worden in ParkingPanel. Met een eigen account voor uw klanten  

kunnen deze makkelijk, snel en onbeperkt reserveren zonder de 

voertuiggegevens steeds opnieuw in te vullen. 

Met een persoonlijke klant account verbetert u de klantervaring. 

Uw klanten kunnen gemakkelijk rekeningen opvragen, wijzigen of 

bekijken welke reserveringen er zijn gemaakt. 

 

 

 

Instellingen 
Het systeem is uitgerust met uitgebreide configuratie 

mogelijkheden waarbij u zelf gemakkelijk een groot aantal 

instellingen kunt wijzigen. 

 

Uw tarieven  

Dit is een zeer uitgebreide tool om gemakkelijk uw eigen 

tariefplan samen te stellen. Met de mogelijkheid om 

seizoensgebonden tarieven in te stellen. Deze tarieven worden 

eveneens direct gekoppeld aan het reserveringsformulier. 

 

Bevestigingsemail 

Na elke reservering kan de klant direct een bevestingsemail 

ontvangen, op het door de klant opgegeven e-mail adres. De 

inhoud van deze bevestigingsemail kan gemakkelijk door u 

aangepast worden. Optioneel kan er na de reservering ook 

automatisch een tweede e-mail verstuurd worden met daarin 

bijvoorbeeld algemene voorwaarden, routebeschrijving of 

eventuele aanbiedingen. 

 

Gebruikers accounts 

Houd alles gemakkelijk onder controle. Met ParkingPanel kunt u 

meerdere gebruikers toevoegen en beheren. Zo kunnen er 

meerdere mensen binnen uw bedrijf met het systeem werken en 

heeft iedereen zijn eigen gebruikersrechten. 



 

 

  



 

 

Altijd een ParkingPanel voor uw 

onderneming met drie overzichtelijke 

softwarepakketten. 

  

De essentie van plannen en reserveren met ParkingPanel-Lite. 

Navigeren was nog nooit zo makkelijk met een vereenvoudigd 

menu. Dit pakket is gericht op de kleine Parkeerder of 

onderneming waarbij parkeren een nevenactiviteit is. 

 

 

 

 

U bent flexibel met ParkingPanel-Pro. Het ParkingPanel biedt een 

geavanceerd planning- en registratiesysteem voor midden en 

kleinbedrijf. Het Panel biedt onder andere een volledig instelbare 

korting- en reserveringsmodule en is uitbreidbaar met modules 

uit  het Premium Development- en Bèta Programma.  

 

 

 

 

ParkingPanel-Enterprise is het meest uitgebreide ParkingPanel. 

Geoptimaliseerd voor de grotere onderneming. De verwerking 

van gegevens is geoptimaliseerd voor een grotere hoeveelheid 

dataverkeer en volledig afgestemd op uw onderneming. U bent 

standaard aangemeld voor het ProtoYou Servicepakket en het 

Premium Development Programma, waar u met korting gebruik 

van kunt maken. 

 

 

 

Wanneer u de bestaande pakketen wenst uit te breiden met nog 

niet bestaande modules kunt u functionaliteiten specifiek voor uw 

onderneming laten ontwikkelen. Maak gebruik van het Permium 

Development Programma om ParkingPanel naadloos te laten 

aansluiten bij uw onderneming. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Overstapservice 
Makkelijk overstappen van uw oude 

systeem naar ParkingPanel 

 

ParkingPanel biedt uw organisatie meer overzicht, meer controle en kan 

probleemloos binnen uw organisatie in gebruik worden genomen. Zo 

kan uw hele team effectiever werken. En omdat het zo eenvoudig te 

installeren en te beheren is, heeft u geen eigen IT-afdeling nodig.  

 

Met de overstapservice integreren wij het reserveringssysteem in uw 

huidige website, zodat u ParkingPanel vrijwel direct na implementatie al 

kunt gebruiken. Daarnaast verzorgen wij de installatie en configuratie 

van het systeem. Zo kunt u zich op alle werkzaamheden binnen uw 

bedrijf blijven focussen. 



 

 

Snel switchen? 

Zo geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimaliseer uw verbindingen. 
Als ParkingPanel is geconfigureerd kunnen de gebruikers binnen uw organisatie 

profiteren van alle voordelen die het systeem te bieden heeft. Om de volledige 

capaciteit van ParkingPanel te benutten raden wij u aan om de serverlocatie van uw 

huidige website door ons te laten controleren en indien vereist te verplaatsen naar 

een data center dichtbij.  

 

Hoe korter de afstand tussen u, uw klanten en de server, hoe vloeiender en vlotter 

het systeem werkt. De integratie van ParkingPanel in uw bestaande website wordt 

op deze manier tevens geoptimaliseerd. Wij bieden veilige en betrouwbare hosting 

oplossingen zonder de vertrouwelijkheid van de gedeelde gegevens in gevaar te 

brengen, waar u zich ook bevindt.

Standaard in de 

Overstapservice 
 
Analyse van uw huidige website 

Installatie van ParkingPanel 

Configuratie van het systeem 

Testen van ParkingPanel 

Standaard I-frame formulier 

Standaard Bevestigingsformulier 
 

Optioneel 

 

 
Formulieren op maat 

 API koppeling 

Optimaliseren van uw website 
 



 

 

  



 

 

 

 

Partner Implementaties 
Maak ParkingPanel compleet. 
 

Betaalsysteem 

Lever een totaaloplossing voor uw klanten en verkoop meer door de juiste 

betaalmethoden te ondersteunen. Met de flexibele, modulaire aanpak van onze 

betaalpartner, begint u met de betaalfunctionaliteit die u vandaag nodig heeft. U 

voegt betaalmethoden, kanalen en functionaliteiten toe wanneer dat nodig is.  

 

SMS Bevestigingen 

Voorkom no-show door gebruik te maken van SMS bevestigingen. Stel uw klanten 

op de hoogte van de status van uw reservering. U kunt aankomst- en vertrekdatum 

bevestigen, of doorgeven waar en wanneer u de auto komt op halen of afleveren. 

Met  de SMS Gateway van onze communicatiepartner integreert u eenvoudig een 

SMS functionaliteit in ParkingPanel. Zo kunt u snel, veilig en doeltreffend 

communiceren met uw klanten. 

 

Klanttevredenheid Module 

Wanneer uw klanten de mogelijkheid hebben om feedback te geven weet u precies 

wat er onder hen leeft zodat u hier op in kunt spelen. Een professioneel 

klantfeedbacksysteem is onmisbaar voor ondernemers die streven naar een hogere 

klanttevredenheid, een perfect bedrijfsimago en stijgende verkoopresultaten. 

 

Afilliate Koppelingen 

Verveelvoudig het verkeer op uw website met Afilliate Partners. Onze affiliate parter 

adverteert voor uw bedrijf op het netwerk dat uw bedrijf beter kan profileren. Door 

een juiste tactiek toe te passen worden uw website bezoekers aangemoedigd tot 

klikken en kopen. 



 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergroot de mogelijkheden van 

ParkingPanel door modules op maat te 

laten maken 

 

ParkingPanel beschikt over tal van specialistische functies waarmee u 

meer kunt dan alleen plannen en registreren. Daarnaast zijn er een 

scala aan bestaande modules die aan ParkingPanel kunnen worden 

toegevoegd. Wanneer u wensen heeft voor persoonlijke modules en 

deze specifiek voor uw onderneming wilt laten ontwikkelen, kunt 

gebruikmaken van het Permium Development Programma of het Bèta 

Programma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk ParkingPanel  

toegespitst op uw bedrijfsvoering 

 

Om ParkingPanel nog beter te kunnen laten aansluiten bij de werkwijze 

van uw bedrijf kunt u software laten ontwikkelen om uw wensen te 

vertalen in een oplossing op maat. Binnen het Premium Development 

Programma worden oplossingen speciaal voor uw bedrijf bedacht en 

gebouwd. Wij werken met een doortastende inventarisatie, 

gecombineerd met duidelijke projectstructuur.  Zo realiseren wij 

duidelijke offertes met heldere gespecificeerde prijzen en krijgt uw 

bedrijf precies wat het nodig heeft. 

  



 

 

 

 Bij het ontwikkelen van modules op 

maat hanteren wij een proces 

bestaande uit vier fases 

 

Fase 1: Inventarisatie & Offerte  
Wij beginnen met het vertalen van uw wensen en ideeën naar een uitwerkbaar 

concept.  In een verkennend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. Door grondig 

te inventariseren kaderen wij de uitwerking, de planning en het budget. Ook 

voorzien wij u van aanvullende ideeën en advies waar u meer kansen mee kunt 

benutten. Wanneer alles duidelijk in kaart is gebracht  zullen wij u zo spoedig 

mogelijk een vrijblijvende offerte toesturen.  

 

Fase 2: Concept 

Samen werken we een concept uit waarin uw wensen worden omgezet in een 

functioneel ontwerp. Met wireframes schetsen wij de positionering van diverse 

onderdelen van uw module. Wij geven u een duidelijk beeld van de diverse 

functionaliteiten en de manier waarop er door de te bouwen module genavigeerd 

dient te worden.   

 

Als we hebben vastgesteld hoe de functionaliteiten verwerkt moeten worden en op 

welke manier deze worden weergegeven, werken wij enkele schermen van de 

module uit, om de vormgeving vast te stellen.  

 

Fase 3: Realisatie  
Nadat deze ontwerpen zijn goedgekeurd kunnen wij beginnen aan het realiseren 

van het eindproduct; Het technisch ontwerp. Nu de module aansluit bij uw eisen en 

wensen en wij een duidelijk overzicht van de functionaliteiten en vormgeving 

hebben, kunnen onze programmeurs aan de slag met de bouw van uw module.  

 

Fase 4: Testen & Oplevering 
Uw module wordt door ons grondig getest voordat wij het ter beoordeling 

neerleggen. In deze fase wordt de module verfijnd totdat u volledig tevreden bent 

over het eindresultaat. Wanneer uw module succesvol uit de testfase komt zal deze 

door ons geïntegreerd worden in uw ParkingPanel. Ook wordt er op basis van 

behoefte een service- & onderhoudscontract opgesteld.



 

 

  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslis mee bij het ontwikkelen van 

nieuwe functionaliteiten binnen 

ParkingPanel. 

 

Wanneer u modules specifiek voor uw onderneming wilt laten 

ontwikkelen, kunt naast het Premium Development Programma ook 

kiezen voor het Bèta Programma. U kunt zich op twee manieren 

aanmelden; Als Inventor draagt u ideeën aan, als Tester geeft u 

feedback en bent u de eerste die nieuwe modules mag uitproberen 

wanneer deze worden doorontwikkeld.  

 

 



 

 

Bèta Inventor 

Het laten ontwikkelen van modules op maat kan een grotere financiële investering 

vereisen. Wanneer dit ongelegen komt of u in deze kosten wenst te besparen, kunt 

u zich als 'Inventor' aanmelden voor het Bèta Programma. Inventors dragen ideeën 

aan die in de algemene productontwikkeling van ParkingPanel kunnen worden 

opgenomen. 

 

Op  het moment dat u zich als Inventor aanmeld voor het Bèta Programma heeft u 

de mogelijkheid om uw wensen en ideeën bij Ferenčik ter ontwikkeling neer te 

leggen. Wij hanteren hierbij Fase 1 van het Premium Development Programma, 

zonder verdere toezeggingen met betrekking tot het doorontwikkelen. 

 

Wij toetsen de vraag, haalbaarheid en potentie van uw wens of idee zowel intern als 

extern aan onze Bèta testers. Na toetsing kiest Ferenčik welke ideeën zullen worden 

doorontwikkeld. Wanneer Ferenčik beslist om uw idee te gaan doorontwikkelen, 

verwelkomen wij u als volwaardig 'Bèta Inventor'. Wij nodigen u dan uit om samen 

uw idee uit werken op projectbasis zoals deze in het Premium Development 

Programma wordt toegepast. Hierbij nemen wij de kosten voor het ontwikkelen, 

planning en initiatief voor onze rekening. Ferenčik is hierbij leidend in de uitvoering 

van het project.  
  

Bèta Tester 

Voor elke officiële release, wordt ieder product uitvoerig getest en op de proef 

gesteld.  Op het moment dat u zich als 'Bèta Tester' registreert bied het 

ParkingPanel Bèta Programma u de fase van de test waarbij de software publiek 

beschikbaar wordt gesteld om zodoende "in het veld" te kunnen testen. Dit is uw 

mogelijkheid, om als eerste de nieuwste functionaliteiten te testen, en te verbeteren 

op basis van uw ervaringen. 

 

Wanneer wij Ideeën en wensen van Bèta Inventors ontvangen toetsen wij de vraag, 

haalbaarheid en potentie van het concept. Hierin speelt u als Bèta Tester een 

belangrijke rol. Uw feedback wordt meegenomen in de afweging om een concept 

wel of  niet te laten evolueren tot een nieuwe functionaliteit in ParkingPanel.  

Wordt een functionaliteit doorontwikkeld en opgenomen in een komende versie van 

ParkingPanel, dan wordt u, als Beta tester, hier als een van de eerste van op de 

hoogte gebracht. U komt dan in aanmerking om de nieuwste ontwikkelingen van 

ParkingPanel als een van de eerste in gebruik te nemen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitgebreide service & 

Technische ondersteuning 
 

 

Wanneer u naast onze hoogwaardige service meer ondersteuning nodig 

heeft biedt ProtoYou gedurende één jaar, voor maximaal twee vaste 

contactpersonen binnen uw organisatie uitgebreide product- en 

technische ondersteuning. U heeft recht op maximaal acht uur 

ondersteuning per maand, verdeeld over Productondersteuning, 

Implementaties van modules ontwikkeld in het Premium Development 

Programma en uitgebreide technische ondersteuning. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Één uur uitgebreide productondersteuning 

We leggen de belangrijkste functies van ParkingPanel uit, stellen modules voor u in 

en helpen functies van ParkingPanel te ontdekken. Voor een snelle vraag kunt u 

telefonisch bij ons terecht. Voor geavanceerde hulp kunt u een afspraak bij ons 

maken. Uw organisatie krijgt dan tot een volledig uur per maand persoonlijke 

ondersteuning voor een onderwerp naar keuze. 

 

 

Vier uur service & ondersteuning bij modules op maat 
ProtoYou biedt volledige ondersteuning bij de implementatie van modules 

ontworpen in het  Premium Development Programma. Dit omvat ondersteuning per 

telefoon en e-mail bij complexe gebruiks-, migratie- en integratiekwesties.  

Uw organisatie krijgt maximaal vier uur per maand persoonlijke,  aanvullende 

ondersteuning op reeds geïmplementeerde modules van het Premium 

Development Programma. 

 

 

Bèta progamma  
Met het ProtoYou servicepakket geniet u meer ondersteuning. Bij afname van 

ProtoYou kunt u er voor kiezen om aangemeld te worden bij het Bèta Programma. 

U wordt dan als een van de eerste op de hoogte gebracht van de nieuwste 

ontwikkelingen van ParkingPanel. Wanneer nieuwe functies beschikbaar komen, 

kunt u deze als een van de eerste in gebruik nemen. 

 



 

 

. 

 

 

 

 

Technische ondersteuning 

Het kan voorkomen dat er technische veranderingen plaats vinden vanaf uw kant. 

De data structuur van bestaande koppelingen kan wijzigen, of de browser 

ondersteund de functionaliteiten van uw website formulieren niet meer.  

Met ProtoYou heeft u een allesomvattend servicepakket waarbij u tot 3 uur per 

maand technische ondersteuning geniet op de volgende toepassingen; 
 

 

 

Één uur API-Koppeling 

Een API is de koppeling tussen ParkingPanel en uw website. Wanneer deze 

koppeling tot stand is gekomen biedt ProtoYou een uitgebreide ondersteuning bij 

het beheer van API koppelingen. Zo kan de datastructuur van bestaande 

koppelingen wijzigen wanneer er bijvoorbeeld efficiëntere en/of veiligere manieren 

worden ontdekt om van en naar uw website te koppelen. Met ProtoYou wordt uw 

API kosteloos beheerd en geüpdatet. 

 

Één uur Affilliate (Tracking) ondersteuning 

 Wanneer u gebruik maakt van Afilliate partners om het verkeer op uw website te 

verveelvoudigen maken deze gebruik van een zogenoemde "Tracking". Het instellen 

en beheren van de tracking van uw affiliate partner kunt u op ieder moment zelf 

doen.  Het instellen van tracking is een handeling die zorgvuldig dient te gebeuren. 

Met ProtoYou bieden wij ondersteuning bij het instellen en beheren van deze 

tracking om het verkeer op uw website te laten toenemen. 

 

Één uur I-frame support 

Een I-frame is een 'raam' (vrijgemaakte ruimte) in uw website die toegang bied tot 

ParkingPanel. Met een I-frame is het reserveringsformulier gescheiden van de rest 

van uw site. Dit betekend dat wanneer u bijvoorbeeld uw website laat aanpassen, 

het reserveringsformulier niet standaard mee veranderd.  Met het ProtoYou 

servicepakket passen wij het formulier zonder zorgen voor u aan.  
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