איך נרשמים ל ?ParkKing
ניתן להירשם עם פרטי הפייסבוק או באמצעות המייל
יש לשים לב! רק לאחר הרשמה ,עדכון אמצעי תשלום ופרטי רכב ניתן להשתמש באפליקציה.
איך מגיעים למסך הגדרות האפליקציה של ? ParkKing
נכנסים לאפליקציה ולוחצים על הכפתור הירוק
איך מעדכנים רכב ב ? ParkKing
•
•
•

האפליקציה ולוחצים על "ערוך פרטי הרכב"
נכנסים להגדרות
מכניסים נתונים  :צבע  ,דגם  ,קטגוריה ומס' רישוי של הרכב
בסיום יש לחוץ על "שמור שינויים"

למה יש לעדכן מס' רישוי ב ? ParkKing
עדכון מס' הרישוי נועד לצורך זיהוי רכבך ע"י רכבים אחרים
איך מעדכנים את פרטי התשלום ב ? ParkKing
• נכנסים להגדרות האפליקציה ולוחצים על " ערוך את פרטי התשלום" אתר
• מוסיפים פרטים בחלונית; כתובת מייל ,טלפון ,מס כרטיס אשראי,תוקף ות.ז.
• בסיום יש לחוץ על "שמור שינויים"
למה מעדכנים כל כך הרבה פרטים אישיים ב ?ParkKing
עדכון הפרטים האישיים נעשה על מנת שיהיה ניתן לשלם על המידע של החניה או בשביל לקבל כסף עבור פינויה של חניה,
הפרטים נשמרים באופן מאובטח ולא יימסרו למשתמשים אחרים,מלבד פרטי הרכב הרלוונטיים לחילוף.
מהו פרופיל האבטחה לשמירת הפרטים האישיים ב ?ParkKing
אפליקציה זו מאובטחת בתקן . PCI DDS
איך בוחרים שפת שימוש ב ? ParkKing
נכנסים להגדרות האפליקציה ,בחלונית שפה לוחצים על "עריכה" ובוחרים לשנות לעברית או אנגלית .
איך מחפשים חניה ב ? ParkKing
יש לשים לב! האפליקציה פועלת במיטבה כשהרכב מוכן לתנועה.
• נכנסים לאפליקציה על מנת לחפש חניה לוחצים על "מצא מקום חניה"
• ניתן לחפש חניה מסביב המיקום הנוכחי או לציין כתובת מרוחקת לחיפוש חניה
• לאחר הוספת הבחירה האפליקציה תתחיל לחפש חניה מסביב לאזור הרצוי
יש לשים לב! בבחירת כתובת מרוחקת ,יש להתחיל בנסיעה לאחר הבחירה על מנת שהניווט יחל לפעול,
האפליקציה תהיה במצב המתנה עד אשר הרכב יתקרב ליעד ,האפליקציה תחל לחפש חניה באופן אוטומטי בהתקרבותך
לאזור החניה הרצוי.

איך מוצאים חניה ב ? ParkKing
• כאשר האפליקציה זיהתה תוצאות בסביבה ,תופיע חלונית "נמצאה חניה בקרבתך" ונתונים על החניה :מרחק החניה
ממך ,מגבלת חניה ומחיר החניה.
• אם פרטי החניה מתאימים לך יש ללחוץ על "קח" והאפליקציה תכוון אותך לחניה עצמה
• לאחר ההחלפה יש ללחוץ על "אשר החלפה"

איך מפרסמים חניה ב ? ParkKing
• אם ברצונך להציע את מקום החניה שרכבך מפנה יש ללחוץ על "הצע את מקום החניה שלך"
• תפתח חלונית שתציג את פרטי החניה שלך  :כתובת החניה ,ניתן לשנות את גודל הרכב ואיזור תו במידה וקיים
ואופציה להוספת הערה לגבי החניה
יש לשים לב! יש לעבור על הפרטים ולראות שהם נכונים ,באם לא לשנותם בהתאם.
• אם הפרטים נכונים ,יש ללחוץ בשנית על "הצע את מקום החניה שלך" והאפליקציה תתחיל לחפש מחפשי חניה
מתאימים בסביבה
יש לשים לב! אין להזיז את הרכב בזמן המתנה מכוון שהמערכת תבטל את ה"עיסקה"
• כאשר האפליקציה תמצא התאמה ,האפליקציה תכוון באופן אוטומטי את רכב מחפש החניה אליך
• לאחר ההחלפה יש ללחוץ על "אשר החלפה"

