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Trước thực trạng các bãi giữ xe thủ công và bán thủ công không còn đáp ứng được nhu cầu gửi
xe ngày càng đa dạng của người dân. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, công ty chúng
tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng một giải pháp công nghệ cao được nghiên cứu và thiết kế
bởi đội ngũ kĩ sư chuyên nghiệp của công ty chúng tôi. Khởi Nguyên cam kết mang đến cho
khách hàng sản phẩm uy tín và chất lượng nhất!Bãi giữ xe thông minh an toàn,
tiện lợi và chính xác
Đến với giải pháp bãi giữ xe&nbsp;thông minh  của chúng tôi, tất cả mọi thủ tục của khách gửi
xe chỉ gói gọn trong một thao tác quẹt thẻ thông minh với thời gian 1 giây. Sự nhanh chóng,
tiện lợi là điều Khởi nguyên cam kết.  Với cấu tạo bao gồm những thiết bị hiện đại nhất hiện
nay! Cấu tạo đơn giản, nhỏ gọn nhưng
hiện đại và tiện lợi
Cấu tạo của bãi giữ xe thông minh  bao gồm: hệ thống máy tính xử lý thông tin và lưu trữ dữ
liệu, camera giám sát tự động, barrier tự động , đầu ghi hình và thẻ chip công nghệ cao. Tất cả
các thiết bị của chúng tôi đều nhập khẩu chính hãng và là những mẫu sản phẩm với công nghệ
tiên tiến nhất hiện nay. Được tích hợp công nghệ cao, chi tiết nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với bất
kỳ điều kiện địa hình nào của bãi giữ xe là ưu điểm của sản phẩm.
Vận hành dễ dàng, an toàn và chính xác
Chúng tôi đã thiết kế phần mềm quản lý thân thiện với người dùng mà vẫn đảm bảo tính chính
xác 100%. Hệ thống vận hành tự động, hiện đại nhưng rất dễ sử dụng với nhân viên quản lý.
Những nhân viên không am hiểu về máy tính vẫn hoàn toàn có thể vận hành thiết bị  dễ dàng
mà vẫn đảm bảo tính chính xác và an toàn.  Tiết kiệm chi phí, nhân công
Quý khách sử dụng hệ thống quan lý bãi giữ xe thông minh của chúng tôi có thể yên tâm về vấn
đề tiết kiệm chi phí và nhân công. So với việc phải thuê người viết vé và trông giữ bãi gửi xe,
quý khách chỉ cẩn 1 người nhân viên trực để vận hành toàn bộ hệ thống mà vẫn thoải mái và
vẫn đảm bảo sự an toàn và chính xác cho bãi giữ xe.Vấn đề an ninh được đảm bảo
Với camera tự động giám sát và hệ thống thẻ chíp thông minh. Tất cả thông tin của khách gửi
xe đều được lưu trữ trên hệ thống. Từ hình ảnh người gửi, biển số xe, giờ ra, giờ vào…do đó tình
trạng mất cắp xe, lấy trộm xe hoàn toàn không xảy ra. Cùng với đó việc xử lý những tình huống
hi hữu vẫn rất dễ dàng vì đã có đủ các bằng chứng đối chiếu trên hệ thống.
Chúng tôi giới thiệu trên đây một số tính năng và tác dụng của sản phẩm”hệ thống quản lý bãi
giữ xe thông minh”  của
công ty khởi Nguyên.
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