DBA CEVE
Controlador Eletrônico de
Vagas Especiais

As Vagas de Estacionamento
Vagas Especiais ou Preferenciais são vagas de
estacionamento exclusivas para pessoas de cientes,
pessoas com mobilidade reduzida ou idosas.
Estas vagas foram criadas para facilitar a mobilidade
destas pessoas e estão presentes nos estacionamentos
particulares e nas vias públicas.

Questão Social e Respeito à
Legislação
Uma questão social de difícil solução é a regulamentação
do uso das Vagas Especiais, ou seja, como controlar o uso
destas vagas?
Campanhas e scalização pública e da sociedade pregam
respeito à sociedade, mas nem sempre existe uma
consciência desta situação.

Uso Credencial

Solução DBA CEVE

Os usuários que querem fazer uso das vagas especiais
devem atender a algumas regras terem o direito
reconhecido e validado.

O DBA CEVE Controlador Eletrônico de Vagas Especiais é
uma solução para scalizar o uso das vagas especiais. O
produto prevê algumas ações que a sociedade gostaria de
executar quando vivencia a situação de uso indevido:

Para utilizar as vagas é preciso possuir o cartão de
credenciamento, cujo uso é obrigatório. Além disso, a
credencial é emitida pelo órgão ou entidade executiva de
trânsito do município de domicílio da pessoa portadora
de de ciência e/ou com di culdade de locomoção a ser
credenciada.
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O motorista infrator é lembrado que está com o carro
estacionado em um local onde ele não tem permissão;



As autoridades são informadas que uma vaga está
sendo utilizada por um veículo não autorizado;



O sistema faz registro fotográ co do delito.
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Especi cações técnicas
comunicação visual
e com usuário





Display de Cristal Liquido;
Sinalização sonora e visual
Vocalização de mensagem audível

comunicação remota



Comunicação entre bases repetidoras



Zigbee
Rádio 2,4Gbps



Transmissão de eventos e registros
 Telefonia celular comercial via GPRS
 Interface Ethernet 10/100Mbps
 Rádio 2,4Gbps

registro de eventos






Câmara fotográfica
Flash interna para armazenamento de eventos
Leitura e registro de tags eletrônicas
Envio de eventos para central remota

dimensões



240 x 600 x 160 (L x A x P)

ambiente de comando e
controle do sistema ceve




Aplicação em ambiente WEB
Gerenciamento de Vagas Controladas (equipamento DBA
CEVE)
Configuração de Vagas Controladas (equipamento DBA
CEVE)
Consulta Vagas Controladas
Consulta Estado das Vagas Controladas
Consulta Estado Geral do Sistema
Consulta Informações do Sistema
Gerenciamento Interfaces de Rede do Sistema de
Comunicação
Configuração de Chamadas a Postos de Controle e/ou
Efetivo em Campo
Backup das Configurações
Consultar Registros de Detalhes das Informações das Vagas
Controladas
Sistema de Alarme
Gerenciamento Interfaces de Rede do Sistema de
Comunicação
Gerenciamento individual do sistema de uma Vaga
Controlada









Especi cações sujeitas à alteração sem aviso prévio.







DBA Tecnologia é uma empresa voltada ao
desenvolvimento e comercialização de produtos e
soluções nas áreas de trânsito, segurança e controle de
acesso. Através de parcerias com empresas européias e
forte investimento em pesquisa e desenvolvimento nas
áreas em que atua possui tecnologia de ponta em todos os
seus produtos.
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