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Dlaczego sprawna egzekucja
opłat parkingowych jest taka ważna?

Strefa płatnego parkowania

systemie 

pobierania opłat

kontroli

egzekucji opłat

 jest 

narzędziem inżynierii ruchu drogowego, 

które poprzez odpowiednią politykę 

cenową pozwala wymuszać rotację 

pojazdów na miejscach parkingowych

i regulować rozkład natężenia postoju

w różnych rejonach miasta.

Wpływy z opłat parkingowych stanowią 

oczywiście również znaczące źródło 

finansowania przez gminy przedsięwzięć 

infrastrukturalnych.

Dobrze funkcjonujący system płatnego 

parkowania musi opierać się na trzech 

solidnych filarach: szczelnym 

, na systematycznej

i konsekwentnej  oraz na efek-

tywnej  dodatkowych. 

Każdy kierowca korzystający z SPP 

powinien być świadomy tego, że unikając 

płatności za parking naraża się na 

dodatkowy koszt, który zostanie od 

niego wyegzekwowany w sposób nie-

uchronny.

Zaniechanie windykacji należności

w SPP prędzej czy później doprowadza 

do spadku dyscypliny kierowców i pow-

szechnego  za 

parkowanie.

Zarządca drogi dysponuje szeregiem 

narzędzi prawnych, które pozwalają 

odzyskać należne środki. Zastosowanie 

tych narzędzi jest  przez 

przepisy, m.in. przez ustawę o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji.

Dochodzenie należności z tytułu płat-

nego parkowania jest jednak procesem 

bardzo żmudnym i wieloetapowym. 

informa-

tycznego może generować znaczne 

koszty i w praktyce zniechęcać do 

faktycznej egzekucji.

uchylania się od płacenia

wymagane

Bez 

specjalistycznego wsparcia 
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Exek - kompleksowe narzędzia
dla profesjonalistów 2

Przedstawiamy Państwu ,

pakiet nowoczesnych narzędzi, które 

pozwalają na maksymalną 

 wszystkich czynności związanych

z przygotowaniem i prowadzeniem egze-

kucji opłat. Exek 

cały proces – począwszy od rejestracji 

wykroczeń na urządzeniach przenoś-

nych, poprzez ich katalogowanie, a nas-

tępnie pozyskanie danych o kierowcach

z bazy CEPIK, aż po generowanie i przy-

gotowanie wysyłki dokumentów dla 

poszczególnych etapów ścieżki windyka-

cyjnej.

Oprogramowanie  oferuje również 

funkcje wspierające inne aspekty admi-

nistrowania SPP, takie jak ewidencjono-

wanie i zarządzanie abonamentami 

parkingowymi.

system Exek

automaty-

zację

przyspiesza i usprawnia 

Exek

KONTROLA:
Exek Mobile

EGZEKUCJA:
Exek

USŁUGA PRODUKT

Ofertę systemu Exek kierujemy do:

 Zarządów dróg miejskich
i powiatowych

 Jednostek administracyjnych 
zarządzających pasem drogowym

 Straży miejskich

 Administratorów stref parkingowych



Exek - moduły i zastosowania
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Program Exek tworzy 

 o modułowej strukturze.

Obsługa procesów przygotowania

i prowadzenia windykacji opłat może 

dotyczyć różnych obszarów i różnych 

instytucji.

W skład programu Exek wchodzą cztery 

główne zintegrowane moduły: 

   - moduł stosowany do 
zarządzania Strefą Płatnego 
Parkowania. Umożliwia 
przeprowadzenie dochodzenia 
należności na drodze windykacji od 
zawiadomienia do tytułu 
wykonawczego,

   – moduł 
umożliwiający prowadzenie rejestru 
decyzji i należności dotyczących 
zajęcia pasa drogowego,

 
– rozbudowane narzędzie 
umożliwiające prowadzenie procesu 
egzekucji od etapu wykroczenia, 
poprzez etap sądowy i komorniczy,

   –  przydatny
w zarządzaniu i prowadzeniu 
egzekucji opłat dodatkowych na 
Parkingach Prywatnych.

zintegrowane 

środowisko

Parkingi

Zajęcie pasa drogowego

Mandaty w komunikacji publicznej

Parkingi prywatne

Ostateczna funkcjonalność systemu,

a więc dostępność poszczególnych 

modułów w konkretnej  

oprogramowania jest ustalana na etapie 

oferty i zależy od 

 danej jednostki organizacyjnej.

W przypadku , intere-

sujące może być np. wykorzystanie 

programu Exek do zarządzania SPP

i jednocześnie do obsługi pasa drogo-

wego.

konfiguracji

indywidualnych pot-

rzeb

zarządców dróg



Najważniejsze cechy
i funkcje programu Exek 4

 tworzenie  windykacyjnych

   - tworzenie własnych wzorów (szablonów) pism, not, wezwań, 
raportów na podstawie danych z bazy

 zaawansowana  długów

 automatyczny  danych o wykroczeniach 
- współpraca z aplikacjami dla urządzeń mobilnych

 załączanie zdjęć ze zdarzenia - 
wykroczeń parkingowych

 współpraca z bazą  - import i eksport danych o kierowcach
- w formie elektronicznej i papierowej

 rejestracja , zawieszeń, umorzeń

 obsługa zleceń obsługa egzekucji 

   do zlecenia (skany nakazów sądowych itp.)

 generowanie  z przebiegu procesu windykacji

 naliczanie , możliwość zaplanowania rozliczenia zlecenia na dany dzień

 znormalizowane, jednolite dla całej instytucji  do każdego zlecenia

   do rozliczania dokumentów dłużnych (rejestrowania wpłat)

   kodów pocztowych i urzędów skarbowych

   postępu prac nad danym pakietem zleceń

   parkingowych

   danych z zewnętrznych źródeł excel, CSV

   danych o zleceniach do źródeł danych CSV

 eksport danych dla potrzeb  listów

 możliwość  z dowolnym
systemem informatycznym

indywidualnych procedur

edytor wydruków

wyszukiwarka

 import z terminali przenośnych

dokumentacja fotograficzna

CEPIK

reklamacji

sądowych, komorniczej

załączanie dowolnych dokumentów

raportów

odsetek

podejście

moduł kasowy

aktualne bazy

monitorowanie

rejestr abonamentów

import

eksport

masowej wysyłki

 integracji



Intuicyjne środowisko pracy,
nowoczesna i bezpieczna technologia5

Obsługa systemu Exek jest 

.  Zastosowano tu standardy znane 

z popularnych aplikacji biurowych dla 

środowiska Windows.

Oferowane Państwu oprogramowanie 

pracuje na bazie danych 

. Jest to najnowocześniejszy, wy-

dajny serwer bazodanowy zapewniający 

skalowalność i bezpieczeństwo danych.

Wymagania sprzętowe i programowe:

 Procesor: 3 GHz lub nowszy

 Pamięć: 2 GB RAM

 Napęd DVD

 Drukarka w systemie MS Windows

 System operacyjny Microsoft 
Windows 2000, XP, Server 2003, 
2008, Vista oraz Windows 7

 Microsoft Internet Explorer min. 7

 Sieć Microsoft Windows
(możliwa praca jednostanowiskowa)

 Protokół sieciowy TCP/IP

 Rozdzielczość ekranu 1024x768

łatwa i intu-

icyjna

Microsoft SQL 

Server

Oprogramowanie spełnia wszelkie 

 w zakresie bezpie-

czeństwa przechowywania danych 

osobowych.

Program umożliwia pełną konfigurację 

pracy, uzupełnianie oraz edycję danych 

słownikowych i danych dotyczących 

konkretnej strefy parkingowej.

Wbudowany moduł  Fast Report pozwa-

la tworzyć i edytować własne, dowolne 

szablony wydruków, również w oparciu

o składnię SQL.

Szczegóły dotyczące pracy z programem 

Exek opisane są w Instrukcji Obsługi, 

którą możemy udostępnić Państwu na 

życzenie.

wymagania GIODO



Interfejs - przykłady
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Exek Mobile - efektywna kontrola
dzięki usłudze i aplikacji mobilnej7

System Exek jest kompletny dzięki usłu-

dze mobilnej . Usługa polega 

na udostępnieniu  na 

urządzenia przenośne służb kontrolnych 

SPP oraz  do 

obsługi kontroli.

Aplikacja mobilna pozwala w szybki

i sprawny sposób rejestrować i weryfi-

kować dane o nieopłaconym postoju, 

wykonać zdjęcie pojazdu, wydrukować 

zawiadomienie dla kierowcy, a następnie 

przesłać dane do systemu windyka-

cyjnego.

Oprócz standardowej procedury, inspek-

tor może sprawdzić online, czy kierowca 

pojazdu bez biletu nie posiada abona-

mentu, lub czy nie płaci przez komórkę.

 i poszczegól-

nych elementów systemu Exek pozwala 

w znacznym stopniu 

 kontrolerów.

Aplikacja w podstawowej wersji przez-

naczona jest dla rejestratorów przenoś-

nych z systemem Android. Dysponujemy 

też rozwiązaniami dla innych platform, 

np. dla terminali  CASIO.

Exek Mobile

aplikacji mobilnych

portalu administracyjnego

Integracja funkcjonalności

zwiększyć wydaj-

ność pracy

Exek Mobile w ofercie

z pakietem sprzętowym

Dla Państwa wygody, wraz z usługą Exek 

Mobile możemy dostarczyć również kom-

patybilne z nią urządzenia przenośne

- odpowiednio skonfigurowane i przygo-

towane do prowadzenia sprawnej kon-

troli opłat.

W tym wariancie - w formie dzierżawy - 

udostępniamy Państwu ręczne terminale 

do rejestracji  danych oraz drukarki.



   informacji o wykroczeniu z wykorzystaniem  danych słownikowych

   poprawności danych

 wykonywanie  skojarzonej z wykroczeniem

   zawiadomienia o opłacie dodatkowej - współpraca z dru-
karką bezprzewodową, możliwość tworzenia kopii

 wystawianie wezwań w trybie online - i zdjęć do oprogramo-
wania centralnego

   parkingowej w formie innej niż bilet papierowy na 
podstawie numeru rejestracyjnego (abonament parkingowy, płatności mobilne, 
płatność w parkomacie)

   w celu szybkiego pozyskania numerów 
pojazdu do dalszego przetwarzania

wprowadzanie

weryfikacja

dokumentacji fotograficznej

generowanie wydruku

przesyłanie danych 

weryfikacja wniesienia opłaty

skanowanie tablic rejestracyjnych

Exek Mobile
- funkcje aplikacji mobilnej 8



Aplikacja sieciowa  

 z terminali przenoś-

nych do programu  Exek, lub do innego 

oprogramowania windykacyjnego zain-

stalowanego na komputerze Administra-

tora parkingu.

Służy również do zarządzania procesem  

kontroli opłat.

Pracownik biurowy za pomocą przeglą-

darki internetowej ma 

, przesyła-

nych na bieżąco z urządzeń mobilnych na 

serwer. W ramach systemu, dane zgro-

madzone na serwerze mogą być przeka-

zywane automatycznie do bazy progra-

mu Exek, a pracownicy biura uzyskują 

natychmiastowy dostęp do nich.

Kompletna baza danych może zostać 

również  i zapisana na 

dysku lokalnym do dalszego wykorzys-

tania, m.in. przez oprogramowanie Exek.

Portal umożliwia m.in. nadanie przez 

Administratora uprawnień inspektorom, 

a także przydzielenie i zarządzanie loka-

lizacjami i obszarami objętymi kontrolą 

 pośredniczy w prze-

kazywaniu danych

wgląd do aktual-

nych danych o wykroczeniach  

wyeksportowana

Exek Mobile - aplikacja sieciowa
- portal zarządzania kontrolą9

oraz aktualny wgląd do obecnej pozycji 

kontrolera, widoczny na wbudowanej 

mapie.

Zastosowane technologie zapewniają 

najwyższy stopień  pod-

czas ich przechowywania i przesyłania.

, czyli portal admi-

nistracyjny wraz z 

 tworzy kompletny system obsługi 

kontroli opłat, który oferujemy  

Administrator parkingu może z niej ko-

rzystać również niezależnie od programu 

do egzekucji .

ochrony danych

Aplikacja sieciowa

aplikacjami mobilny-

mi

w formie 

usługi.

Exek



Exek - co oferujemy?
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Nasza oferta obejmuje następujące 

etapy współpracy z Klientem:

  Zamawiającego,
w oparciu o przekazaną dokumen-
tację. Na jej podstawie zostaje 
przygotowana szczegółowa specyfi-
kacja zakresu funkcjonalnego 
systemu Exek.

   systemu - 
uzgodnienie architektury,  instalacja
i konfiguracja bazy, import danych 
będących w dyspozycji Zamawiają-
cego

 
  - instruktaż 

administratorów i pracowników 
przeprowadzany w siedzibie 
Zamawiającego.

 
 - zdalna pomoc 

serwisowa w oparciu o aplikację 
teamviewer (zdalny pulpit), 
opcjonalnie pomoc i doradztwo
w siedzibie Zamawiającego

 

Analiza potrzeb 

Instalacja i wdrożenie

Testy

Szkolenie 

Wsparcie techniczne i opieka 
konsultingowa

Aktualizacje oprogramowania

Ze względu na złożony, projektowy 

charakter naszej oferty, cena określana 

jest indywidualnie dla każdego Klienta

i zależy od kilku czynników:

 dokładnego zakresu świadczeń 
zgodnie z wymienionymi obok 
punktami

 wybranych komponentów systemu
(program Exek / usługa Exek mobile)

 formy użytkowania programu Exek
(zakup / dzierżawa)

 okresu ważności licencji programu

 ilości stanowisk / użytkowników
oprogramowania

 wykorzystania opcji z pakietem 
sprzętowym



Kontakt
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Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.

ul. Drużbickiego 11

61-693 Poznań

tel. +48 61 657 66 55

mail: biuro@exek.pl

www.exek.pl

Spółka Mobile Traffic DATA jest produ-

centem oprogramowania oraz dostawcą 

rozwiązań i usług informatycznych i tele-

matycznych.

W 2007 r. udostępniliśmy moBILET - 

pierwszą w Polsce platformę płatności za 

postój w strefach płatnego parkowania 

za pomocą telefonu komórkowego.

Wkrótce moBILET stał się ogólnopol-

skim standardem mobilnej sprzedaży 

biletów parkingowych, kolejowych i ko-

munikacji miejskiej.

moBILET uznano za najlepszą aplikację 

mobilną w kategorii “podróże i komuni-

kacja” w prestiżowym konkursie Mobile 

Trends Awards 2012 

Doświadczenie i współpraca z admini-

stracją samorządową, zarządcami dróg 

oraz operatorami parkingowymi pozwo-

liły nam rozwinąć nowoczesny produkt 

jakim jest obecnie Exek.

Jesteśmy przekonani, że spełni on Pań-

stwa oczekiwania i w znacznym stopniu 

ułatwi i usprawni Państwu pracę.





www.exek.pl


