Burgerzaken
SPPA-BEL
Systeem voor efficiënt parkeerbeheer
SPPA-BEL helpt u een efficiënt parkeerbeleid te voeren, maar kan ook meer dan dat.
SPPA-BEL integreert de controle op betalend parkeren met controle op reglementair
parkeren in de blauwe zone, controle op het gebruik van de bewonerskaarten en/of parkeerkaarten en controle op de aanwezigheid van e-tickets (gsm/sms-parkeren). SPPA-BEL
brengt dus geld in het laatje, neemt omslachtig werk uit handen van de ontvanger of de
dienst mobiliteit en hun medewerkers en laat de politie, de dienst mobiliteit of de dienst
financiën toe om sneller, moderner en efficiënter veldwerktaken te vervullen.

Controle via handterminal
Dankzij een robuuste handterminal, al dan niet voorzien van een printer en/of digitale
camera, kunt u:
a Controle uitvoeren op betalend parkeren, blauwe zone en bewonersparkeren met afdruk van vaststellingsticket inclusief betalingsmodaliteiten, al dan niet op het voertuig
achtergelaten of achteraf via verzending.
a Bij alle vaststellingen met nummerplaten is ook een bijkomende controle mogelijk: op
speciale nummerplaten, houders bewoners- en/of parkeerkaart, e-ticket (gsm/smsparkeren).
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a SPPA-BEL beschikt over een waaier van geïntegreerde mogelijkheden zoals linken en
interacties met andere toepassingen die samen zorgen voor een snelle administratieve verwerking.
a Naast de basismodule beschikt SPPA-BEL eveneens over tal van aanvullende (optionele) modules:
a “Link webservices DIV” voor identificatie voertuigeigenaars (momenteel voor
Belgische, Franse en Nederlandse nummerplaathouders).
a Module “bank” om CODA-bestanden te koppelen.
a Voor de niet of onvolledige betalers is er de “export Unibel” of de “export
Derden”.
a Voor het registreren en afhandelen van klachten is er de “module klachten”.
a De link “digitale camera” voor het nemen en bijhouden van fotomateriaal van de
vaststelling,
a Een link met een toepassing voor het beheer van parkeerkaarten, waaronder de
Cevi toepassing Parkeerkaarten.NET.
a De module voor het inscannen van nummerplaten en de module voor het opmaken van een digitaal dossier (digitaal linken van alle documenten: brieven en
mails …).
a Alle processen vanaf de vaststelling tot en met de betaling kunnen worden gevolgd.
Voor de niet-betalers en laattijdige betalers zijn er diverse mogelijkheden: versturen
van rappels, export naar de dienst belastingen of deurwaarder, afhandelen via het
systeem van GAS.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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