
DIGITAL BOLIGPARKERING
STRESSFRI  PARKERING FOR ALLE





Digitale P-tilladelser i en brugervenlig løsning

e-park er en digital løsning, som gør parkering nemmere for alle parter. 

Grundprincippet er, at den enkelte bruger kan administrere sin egen P-tilladelse online. Det giver minimal  
administration, ingen flaskehalse og maksimal kontrol til både administrator og beboere. 

Alt foregår digitalt - i e-park appen eller online. Der er ingen fysiske P-tilladelser, som skal deles ud, udskiftes eller 
huskes i bilen.

Du kan læse mere om e-park boligparkering her i brochuren. 
Hvis du vil vide mere om e-park, kan du finde yderligere information på www.q-park.dk/e-park

E-PARK FINDES I FLERE VARIANTER

e-park boligparkering

e-park erhvervsparkering
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STRESSFRI  PARKERING OG BEDRE SERVICE
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E - PARK BOLIGPARKERING

Mindre administration - større frihed 

Med minimal administration, maksimal kontrol og ingen ventetid betyder e-park boligparkering en lettere  
hverdag for både administrator, beboerne og deres gæster.

Administrator skal kun oprette beboeren i systemet og kan så overlade hele administrationen til beboeren selv, indtil 
P-tilladelsen eventuelt skal inddrages igen. 

Beboeren administrerer selv sin P-tilladelse og opretter selv sine gæstetilladelser. P-tilladelsen skal aldrig fornyes 
eller udskiftes. Den er gyldig, indtil den annulleres af administratoren.

Vi hjælper jer godt i gang og håndterer også henvendelser fra beboerne.

Plads Brugere Udsted tilladelse Om Q-Park Konto            Log af

Opret ny parkeringstilladelse
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Større overblik online 

Den største del af administrationen kan du vælge at lægge ud til beboerne selv. 

Du kan vælge at oprette beboernes nummerplader og stå for administrationen selv. Eller du kan registrere deres 
e-mailadresser. Så får de en mail med login-oplysninger og kan herefter administrere deres P-tilladelse og udstede 
gæstetilladelser til deres besøgende online i e-park. Det betyder bedre og hurtigere service til beboerne og min-
dre arbejde til dig. 

Når beboerens P-tilladelse først er oprettet, skal den aldrig fornyes. Beboerne opdaterer selv P-tilladelserne, når 
det er nødvendigt – fx når de skifter bil. 

Du behøver altså som administrator ikke at gøre mere, før beboeren ikke længere skal have en P-tilladelse til  
pladsen. Så inddrager du P-tilladelsen med et par klik.
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ADMINISTR ATION

ADMINISTRATOREN KAN
I  Se alle P-pladser under ét login
I  Oprette P-tilladelser
I  Sende P-tilladelser til beboere via e-mail
I  Se alle gyldige P-tilladelser
I  Inddrage P-tilladelser øjeblikkeligt





Glade beboere med større frihed 

Når administratoren har oprettet beboerne i e-park, kan de selv overtage al administration af deres egne 
P-tilladelser og gæstetilladelser. Beboerne kan administrere deres P-tilladelse og oprette gæstetilladelser online i 
e-park døgnet rundt alle ugens dage. 

Det er en meget brugervenlig løsning, som giver beboerne overblik og en bedre service helt uden ventetid.  
Beboerne kan fx hurtigt og nemt opdatere registreringsnummeret på deres egne P-tilladelser online i e-park, når 
de skifter bil. 
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BEBOERPARKERING

BEBOEREN KAN
I  Administrere P-tilladelsen
I  Oprette gæstetilladelser





Slut med at sende gæsterne tilbage til bilen 

Beboerens gæster får det også nemmere med e-park. Beboeren opretter selv gæstens P-tilladelse i e-park, og 
gæsten modtager en bekræftelse på mail eller sms. 

Det er slut med at skulle tage turen ned ad trapperne og tilbage til bilen med et gæstekort, som først skal udfyldes.

Hvis behov kan beboerne tildeles et 
fastsat antal timers gæsteparkering hver 
måned og bestemmer selv, hvordan de 
bliver fordelt. 

Hvis timerne ikke bruges, bortfalder 
de. Hver måned opfyldes beboerens 
gæsteparkeringskonto automatisk.
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GÆSTEPARKERING

SÅ NEMT ER DET FOR GÆSTERNE
I  Parkér
I  Oplys din nummerplade til værten
I  Modtag gæstetilladelsen på mail eller sms





Der er mange fordele ved e-park. Her på siden kan du se de vigtigste af dem. 

© Q-Park 13

DET FÅR I  MED E - PARK BOLIGPARKERING

ADMINISTRATOREN KAN
I  Oprette og se alle P-tilladelser
I  Administrere alle P-tilladelser
I  Inddrage alle P-tilladelser

BEBOEREN KAN
I  Administrere sin egen P-tilladelse
I  Oprette gæstetilladelser online

ADMINISTRATORENS FORDELE
I  Fuld kontrol og overblik over alle pladser med ét login
I  Ingen uddeling af fysiske P-tilladelser

BEBOERENS FORDELE
I  Bedre service uden ventetid
I  Glemmer ikke at skifte P-tilladelsen ved årsskiftet
I  Har fuldt overblik over P-tilladelsen

MINDRE ADMINISTRATION – STØRRE OVERBLIK

GLADE BEBOERE MED STØRRE FRIHED

Vil du vide mere om e-park? 

Du kan finde mere information på www.q-park.dk eller kontakte os helt 
uforpligtende på telefon 7025 7212 eller e-mail partner@q-park.dk
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EN OPSYNSAFTALE MED Q - PARK

Er det svært at holde pladserne ledige til jeres beboere? 

Der er ofte rift om pladserne ved boligforeninger. Derfor er det ekstra frustrerende, når pladserne er optaget af 
andre end beboerne. Heldigvis kan problemet løses nemt og hurtigt med en opsynsaftale med Q-Park.  

I får hjælp til at udforme præcis det regelsæt, som passer til jeres P-pladser. Vores uddannede, uniformerede og 
overenskomstansatte P-vagter sørger venligt, men bestemt for, at reglerne bliver overholdt. Vi sørger for skiltning og 
andet praktisk, og I vælger selv, om vi også skal stå for vedligehold af skilte og udstyr.
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PROBLEMFRI PARKERING
Reducér misbruget af jeres pladser, og sørg for ledige pladser til beboerne.

NEMT OG BEKVEMT
Q-Park udformer regelsæt og sørger for opsætning, service og vedligehold af skilte og udstyr. 

TILKALD P-VAGT 24/7
Tilkald P-vagter alle årets dage via Q-Parks døgnbemandede servicecenter.

EGNE P-VAGTER
Uniformeret opsyn med Q-Parks egne uddannede og overenskomstansatte P-vagter.

HURTIGE OG EFFEKTIVE SYSTEMER
Digitale P-tilladelser i e-park med minimal administration og maksimal service.

MEDLEM AF PARKERINGSANKENÆVNET
Vi er naturligvis medlem af Parkeringsankenævnet.

Kontakt os helt uforpligtende på telefon 7025 7212 eller send os en e-mail til partner@q-park.dk
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Q-Park Operations Denmark A/S
Gladsaxevej 378, 3. sal, 2860 Søborg

Partnerservice 7025 7212 (man - fre kl. 09:00 - 15:00)  •  Servicecenter 7025 7213 (døgnåbent)  •  www.q-park.dk  •  partner@q-park.dk

Læs mere på www.q-park.dk/e-park


