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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har i samarbete med
parkeringsföretaget APCOA Norge levererat 400 CitySync ANPR-kamerasystem till 30 flygplatser i Norge. Kamerasystemen
hanterar in- och utfarter vid flygplatsernas parkeringar.

Kamerasystemen är en del av APCOA CPMS (Car Park Management System) som använder ANPR-teknologi för att identifiera bilar som kör in
och ut från flygplatsernas parkeringar.

Ambitionen med projektet är att helt digitalisera trafikflöden och parkering på alla 30 flygplatser. Det ställs höga krav på funktionalitet på
systemen, då många av flygplatserna är belägna längs Norges kustlinje med utmanande väderförhållanden. Projektet hanterar
parkeringsplatser för flera användningsområden med höga krav på tillgänglighet.

“Vi är stolta över att arbeta tillsammans med APCOA i denna nya och intressanta installation av CitySync ANPR-kameror i Norge. Användandet
av ANPR-teknologi vid identifiering av bilar öppnar många nya möjligheter för parkeringsindustrin och vi är en viktig del av detta stora och
komplexa projekt”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.      

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

 
Om APCOA PARKING Norge

APCOA Parking Norge är ett fullservice parkeringsföretag som managerar 1 200 parkeringsanläggningar över hela Norge och med 350
erfarna medarbetare. Våra produkter är anpassade till varje kund och vi har erfarenhet och kunskap om alla sektorer (flygplatser, sjukhus,
mäss- och konferenscenter, köpcenter, entréparkering, Hotel, stadskärnor, on-street and off-street). Vi erbjuder innovativa, tillförlitliga,
varaktiga och säkra parkeringslösningar supporterade av erfaren personal och unik teknologi. Kundservice som alltid är tillgänglig (24/7/365)
och lokal kunskap är kärnan i vårt serviceerbjudande. www.apcoa.no 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar
& kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions -
under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet,
säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i
Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer.
TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i
Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  


