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O ESTACIONAMENTO FÁCIL NETWORK 1.0 foi desenvolvido em 2018, com a
finalidade de atender os empresários do setor de estacionamentos particulares.
Com visual moderno e bonito, agregando as principais rotinas triviais do setor, é
uma excelente opção para o seu negócio.
MÓDULOS DO SISTEMA – OPERACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadastro de usuários do sistema
Cadastro de empresas conveniadas
Cadastro de clientes mensalistas e conveniados
Cadastros de serviços CARWASH
Registro de entradas e saídas de veículos no pátio
Movimento/fluxo do caixa diário
Controle de serviços agregados
Gerador de boletos bancários para clientes mensalistas – opcional (com
valor pago à parte) – R$ 550,00 o valor (pgto único)
Emissão do ticket de entrada e saída do veiculo no pátio
Status de movimento do pátio na tela de registro do veiculo no pátio
Módulo de backup (cópia de segurança)
Módulo de manutenção da base de dados
Painel de controle (tudo em uma única tela)
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RELATÓRIOS:
•
•
•
•
•

Movimento do caixa
Listagem de clientes mensalistas
Listagem de boletos gerados
Movimento de mensalistas
Movimento diário do pátio e também por periodo

ACESSÓRIOS:
•
•
•
•

Módulo de backup (pen-drives/hd externo e unidade. de redes)
Zerador da base de dados vinculado ao usuário SUPERVISOR
Manutenção da base de dados (compactação de arquivos)
Calendário

BASE DE DADOS UTILIZADA
O aplicativo utiliza-se base de dados nativa da linguagem de programação
utilizada com pesquisa em SQL e não precisa de licenças adicionais para o seu
uso.
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Utilizamos a linguagem de desenvolvimento VISUAL STUDIO da empresa
Microsoft em todos os nossos sistemas por ser rápida e versátil no
desenvolvimento.
COMPATIBILIDADE
O sistema roda em todas as plataformas Windows, desde a
98/ME/2000/2000/2003 Server / XP/ VISTA/W7/W8. W8.1 e W10). Roda em rede
e é multi-usuários em forma DESKTOP (local – não WEB).
SUPORTE TÉCNICO
O suporte técnico é fornecido via telefones fixo e celulares no horário comercial e
24 horas no email. Utilizamos também de aplicativos de acesso remoto, fornecido
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GRATUITAMENTE para o cliente, onde, através deste aplicativo, nossos
atendentes “entram” no computador do cliente mediante senha e login de acesso
fornecido pelo cliente e fornecem o suporte ON-LINE, como se estivessem na
frente do micro do cliente. Feito o suporte, a conexão é encerrada e o cliente
visualiza tudo o que foi feito no micro em tempo real.
PRINCIPAIS VANTAGENS EM SER USUÁRIO DO APLICATIVO
- Livre instalação em rede
- Múltiplos canais de suporte
- Roda em todas as versões do Windows
- Empresa com mais de 20 anos de mercado
- Centenas de clientes satisfeitos em todo o território nacional
- Já compatível com a nova placa do Mercosul
- Vídeos tutoriais com as principais rotinas do sistema, o que facilita o uso
- Manual de uso incluso

Diante do acima apresentado, o ESTACIONAMENTO FÁCIL NETWORK é a
ferramenta ideal para o controle e gerenciamento do seu negócio de
estacionamentos, com o melhor custo x beneficio em sistemas do gênero.
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