Handleiding Park-line Android app. Download de app gratis in de Google Play Store
Parkeeractie starten/stoppen
1) Inloggen

2) Starten via lijst

2) Starten via kaart

2) Starten (3)

2) Starten (4)

De eerste keer dat u de Park-line app
opent dient u eenmalig in te loggen.
De volgende keer dat u de app opent
wordt u automatisch ingelogd.

Na het inloggen kunt op verschillende
manieren een parkeeractie starten.

U kunt ook op basis van uw GPS locatie
via de zone kaart een parkeeractie
starten.

In de kaart ziet u aan de hand van
de verschillende kleuren in welke
tariefzone u een parkeeractie gaat
starten.

Indien u meerdere kentekens in uw
Park-line account heeft geregistreerd
kunt u via het > naast uw kenteken een
keuze maken uit uw voertuigen.

Klik op het ‘i-icoontje’ voor meer
informatie over de parkeertarieven.

Zodra u het juiste kenteken en
zonenummer heeft geselecteerd,
drukt op ‘start’ om de parkeeractie te
starten.

Heeft u meerdere gebruikers in uw
account? Klik op de gebruikers om de
gewenste inloggegevens te selecteren.
Bent u uw inloggegevens vergeten?
Sms ‘login’ naar 4111. U ontvangt
binnen enkele seconden een smsbericht met uw inloggegevens.
(€ 0,15 p.o.b.)

U kunt bijvoorbeeld via de zone lijst
een parkeerzone handmatig invoeren
of één van uw favoriete zones kiezen.

Bevestig de voorgestelde zone door op
het ‘witte pijl-icoon’ te klikken.

Tevens geeft de app, op basis van uw
gps-locatie, een aantal suggesties van
parkeerzones in de buurt.

Tip: Klik op het sterretje links naast de
parkeerzone om deze op te slaan in uw
favorieten!

Let op: Controleer altijd de
parkeerzone voordat u de parkeeractie
bevestigd.

Tip: Houdt uw vinger lang ingedrukt
op de kaart om de auto te verplaatsen.

Zodra de tijd begint te lopen, staat
u geparkeerd in de door u gekozen
parkeerzone. U kunt de app nu sluiten.

Naast de Park-line Android app kunt u ook parkeren via de Park-line app voor iPhone of via de mobiele website http://m.park-line.nl. Om gebruik te maken van de app dient u te beschikken over een Park-line account en internetverbinding.
U kunt een parkeeractie ook starten en stoppen via belparkeren of smsparkeren. Vragen? U kunt Park-line bereiken via www.park-line.nl - 0900 727 55 46 (lokaal tarief ) - http://twitter.com/parkline - http://facebook.com/parklinenl
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Overige opties
3) Stoppen

4) Gestopt

5) Parkeerhistorie

6) Instellingen

7) Gebruikersinstellingen

Om een parkeeractie te stoppen opent
u de app. Indien er een parkeeractie
is, komt u direct in het stopscherm
terecht.

Als u op stop drukt ontvangt u een
duidelijk overzicht van uw gestopte
parkeeractie.

Onder het menu-item ‘Geschiedenis’
vindt u alle parkeeracties terug met
daarbij de kosten, datum, start- en
stoptijd van de parkeeractie.

Via het menu-item ‘Account’ kunt
u de instellingen beheren van uw
gebruiker(s), voertuig(en) en favoriete
zone(s).

Door het scherm omhoog te
bewegen verschijnen er telkens meer
parkeeracties in beeld.

Via dit menu-item kunt u ook
uitloggen. Als u op uitloggen drukt zal
de app uw gebruikersgegevens niet
meer automatisch onthouden.

U kunt via de app ook gebruikers
toevoegen. Ga hiervoor naar het menuitem ‘Account’ en dan naar ‘Gebruikers’.
Hier kunt u één of meerdere gebruikers
toevoegen.

De tijd geeft aan hoelang u op dat
moment geparkeerd staat.
Als u de parkeeractie wilt stoppen,
drukt u op ‘stop’.

Nadat de parkeeractie is gestopt kunt u
direct een nieuwe parkeeractie starten.

Dit is functioneel als u bijvoorbeeld
over zowel een zakelijk als privé
account beschikt.

Wist u dat? Een notificatie op uw
hoofdscherm helpt u herinneren aan
een lopende parkeeractie.
Naast de Park-line Android app kunt u ook parkeren via de Park-line app voor iPhone of via de mobiele website http://m.park-line.nl. Om gebruik te maken van de app dient u te beschikken over een Park-line account en internetverbinding.
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8) Voertuig instellingen

9) Kenteken wijzigen

10) Auto-icoon (1)

11) Favoriete zones

Naast gebruikers kunt u ook uw
voertuigen zelf beheren. Ga hiervoor
naar het menu-item ‘Account’ en
vervolgens ‘Voertuigen’.

Selecteer het kenteken dat u wilt
wijzigen. Wijzig het kenteken en
druk op ‘Voertuig bewerken’ om de
wijziging te bevestigen.

Nadat het kenteken is gewijzigd kunt
u een ‘auto-icoon’ in 9 verschillende
kleuren toewijzen aan een kenteken.
Dit is handig als u meerdere voertuigen
in uw account heeft staan.

Onder het menu-item ‘Account‘ kunt
u tevens uw favoriete parkeerzones
beheren. Ga hiervoor naar ‘Favoriete
zones’ en druk op het potlood-icoon.

Hier kunt u kentekens wijzigen.

U kunt kiezen uit diverse icoontjes en
kleuren. Druk op ‘Voertuig bewerken’
om het auto-icoon en de wijziging van
het kenteken te bevestigen.

U kunt uw favoriete zones een naam
geven. Bijvoorbeeld werk of restaurant.
Dit is handig wanneer u vaker in een
bepaalde parkeerzone parkeert.

Naast de Park-line Android app kunt u ook parkeren via de Park-line app voor iPhone of via de mobiele website http://m.park-line.nl. Om gebruik te maken van de app dient u te beschikken over een Park-line account en internetverbinding.
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Herinneringen
12) Herinneringen

12) Herinneringen (2)

12) Herinneringen (3)

13) Informatie
LET OP: Het gebruik van de
GPS functionaliteit is op eigen
verantwoordelijkheid. Als gebruiker
kunt u geen rechten ontlenen aan de
voorgestelde parkeerzones door de
iPhone. U bent zelf verantwoordelijk
voor het correct invoeren en
doorgeven van het zonenummer. De
App geeft slechts suggesties op basis
van de gps locatie aangegeven door
uw iPhone. Park-line raadt u aan om
altijd de parkeerzone te controleren
of deze correct is.
De Park-line iPhone app is geschikt
voor alle generaties iPhone, iPad en
iPod Touch.

In de app heeft u de mogelijkheid
om herinneringen aan uw lopende
parkeeracties in te stelen. U kunt
dit instellen via ‘Account‘ en dan
‘Herinneringen‘.

U kunt naast herinneringen via sms,
push en e-mail nu ook kiezen om bij
vertrek een gps-herinnering middels
push te ontvangen. Zo bent u zelf in
controle en altijd op de hoogte!

Neemt u liever het zekere voor het
onzekere en wilt u naast de gpsherinnering ook graag herinneringen
via sms, e-mail of push ontvangen? Dit
is allemaal mogelijk.

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen
is dit te activeren. U kunt dit instellen
via ‘Account‘ en dan ‘Herinneringen‘.

U kunt uw herinneringsprofiel naar
eigen wens instellen via ‘Account‘ en
dan ‘Herinneringen‘.

Onder het menu-item ‘Informatie‘ kunt
u basisinformatie raadplegen over
Park-line.
Bijvoorbeeld hoe Park-line werkt, waar
u kunt parkeren met Park-line en hoe u
een kenteken kunt wijzigen.
Ook kunt u hier mededelingen vanuit
Park-line raadplegen, bijvoorbeeld
informatie over nieuwe gemeenten. Als
er nieuwe mededeling is verschijnt er
een notificatie bij ‘Informatie’.
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ParkBee garages
14) ParkBee garages

14) ParkBee garages (2)

Park-line biedt u, samen met
haar partner ParkBee, exclusieve
parkeerplekken in garages op
toplocaties. In drukke steden hoeft
u niet meer op zoek naar een
parkeerplaats op straat of in de vaak
duurdere, alternatieve parkeergarages,
maar parkeert u zorgeloos en zeer
voordelig in een ParkBee garage.

1). Rijd op naar de slagboom, open de
Park-line app en selecteer de ParkBee
garage.
2). Kies ‘Open slagboom’ en uw
parkeeractie wordt gestart.
3). Kies bij het uitrijden opnieuw ‘Open
slagboom’ en uw parkeeractie wordt
gestopt.
4). U betaalt zorgeloos achteraf via uw
maandelijkse Park-line factuur.

U herkent de ParkBee garage aan het
oranje garage-icoontje.

Voor meer informatie en alle locaties:
park-line.nl/parkbee
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