
Vores digitale parkeringsløsning



Hvad er ParkCare? 
Parkzones digitale P-tilladelsessystem
ParkCare er Parkzones digitale p-tilladelsessystem. 
Systemet benyttes af over 55.000 brugere i hele Danmark 
og har gennem tiden udstedt over 1,8 millioner digitale P-
tilladelser.

P-beviser tilpasset dine behov
I ParkCare kan der udstedes flere forskellige former for 
digitale P-tilladelser, såsom permanente, tidsbestemte 
eller områdebestemte p-beviser.

Hvor du vil og når du vil
ParkCare kan bruges på computeren, tablets, 
velkomstterminaler og via appen ParkCare Parking, der 
findes til iOS og Android.
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Digitale P-tilladelser mindsker 
fejl og giver gladere brugere

En af de største fordele ved ParkCare er, at 
en digitalisering af det traditionelle, fysiske 
p-tilladelsessystem mindsker menneskelige 
fejl. Brugeren risikerer derfor ikke længere 
at p-tilladelsen blæser væk eller bliver 
udfyldt forkert. 



ParkCare Parking

Den nyeste udvikling inden for vores digitale 
system er ParkCare Parking app’en. 
Bilister kan nu registrere og betale parkering 
med deres smartphone, så snart de har 
downloadet app’en. 



ParkCare administrator

Administrer
medarbejderparkering

, beboerparkering
eller lign. online

Definer hver enkel
brugers adgang helt

ned til timebasis

Definer hvilke
områder af p-arelaet
hver enkelt bruger

må benytte

Administrer
håndværker- og
gæsteparkering

digitalt

ParkCare letter administrationen og skaber øgede muligheder for dig og dine parkerende!
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ParkCare løsninger

1 ADMINISTRATORSTYRET
Her står administratoren selv for at oprette al parkering. Dette 
gælder både faste parkerende og gæsteparkerende. 
Administratoren har derfor fuld kontrol over hvem, der parkerer på 
parkeringsområdet. 

2 DELEORDNING: ADMINISTRATOR- OG BRUGERSTYRET
Her står administratoren for oprettelse af faste parkerende, mens 
brugerne selv står for oprettelse af eksempelvis gæsteparkering. Du 
kan selv vælge hvor mange gæsteparkeringer hver bruger må oprette, 
og hvor længe de må holde der.

3BRUGERSTYRET
Med denne løsning er der ingen fast administrator. Brugerne 
modtager et login fra ParkZone, og står herefter selv for at 
oprette gæsteparkeringer og indmelde ændringer.
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ParkCare løsninger
Alt efter hvilken administrationsløsning du vælger, tilbyder og anbefaler vi forskellige produkter, når 
ParkCare løsningen opsættes. Der er bl.a. mulighed for: 

Der kan tilkobles en betalingsterminal til modulerne, hvis du ønsker, at 
bilisterne skal betale for parkeringen. 

Standermodul Bordmodul Vægmodul
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Nem og hurtig adgang til ParkCare
Brugerne logger ind med et bruger-ID og en 
adgangskode, som de får udleveret af ParkZone eller 
dig som administrator alt efter hvilken løsning I 
ønsker. 

Definer brugerens 
adgang til ParkZone

I udleverer ParkCare 
login / ParkZone
udleverer login 

Beboeren kan nu 
foretage registreringer 
og evt. gæstetilladelser

Brugerne kan logge ind med deres computer 
på www.parkcare.dk eller med deres 
smartphone hvor app’en ParkCare Parking skal 
downloades. 

http://www.parkcare.dk/


www.parkcare.dk
Sådan registrerer I parkering i ParkCare. 



LOG IND

Start med at åbne din internetbrowser og 
indtast adressen www.parkcare.dk.

Indtast herefter dit brugernavn 
og dit password.

Disse oplysninger får du af enten
ParkZone eller din boligforening. 

Tryk herefter på ”Login” 
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Opret P-tilladelse

Her skriver du bilens registreringsnummer

Indtast hvor længe registreringen skal være 
gyldig

Indtast din e-mail for at få en bekræftelse

Her kan du indtaste noter – eksempelvis 
lejlighedsnummer, navn eller lignende

Til sidst skal du gemme ved at trykke disketten
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TJEK DIN REGISTRERING

Du vil nu kunne se din registrering her
- Dobbelttjek altid at nummerpladen er     
indtastet korrekt. 

Tryk her for at se dine udløbne og slettede
P-tilladelser.
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ParkCare Parking



LOG IND

Du starter med at logge ind. 

Dette gør du ved at indtaste dit brugernavn 
og dit password.

Disse oplysninger får du af enten
ParkZone eller din boligforening.  
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Sådan ser det ud, når du er logget ind. 

Her kan du se, om du har nogle 
igangværende P-tilladelser. Dette er et 
eksempel på en bruger, som endnu ikke 
har registreret nogle P-tilladelser.

Tryk på knappen ”Opret ny P-tilladelse” 
for at oprette en P-tilladelse. 

OPRET P-TILLADELSE2



Her skriver du bilens registreringsnummer

Indtast hvor længe registreringen skal 
være gyldig

Her kan du indtaste noter – eksempelvis 
lejlighedsnummer eller lignende

Afslut ved at trykke ”Gem P-tilladelse”

INDTAST OPLYSNINGER3



Hvis du er tilmeldt mere end én gruppe, 
skal du vælge den her. 

Du vil nu kunne se din registrering her
- Dobbelttjek altid at nummerpladen er     
indtastet korrekt. 

Tryk her for at se dine udløbne og 
slettede
P-tilladelser.

TJEK DIN REGISTRERING4



På denne side kan du se dine udløbne og 
slettede registreringer. 

Tryk på pilen øverst, hvis du ønsker at 
komme tilbage til dine nuværende 
registreringer.

SE TIDLIGERE P-TILLADELSER5
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