
De basis voor al uw producten



Brickyard

De beheeromgeving

Als de basis voor al uw producten brengt Brickyard de (beheer-) 
applicaties van uw mobiliteitsoplossingen onder één dak. Door  data 
te combineren krijgt u een nog beter inzicht in de mobiliteit van uw 
stad. Het Brickyard-platform staat ook open om applicaties van 
derden te kunnen ontsluiten.

Brickyard is opgebouwd uit modules die integraal of in delen worden 
geleverd en biedt daarmee maximale vrijheid en flexibiliteit. Kies zelf 
de parkeer-, handhavings- en/of mobiliteitsoplossing die u zoekt.

Op basis van de inloggegevens en 
vooraf ingerichte rollen en rechten 
wordt bepaald welke applicaties de 
gebruiker in zijn overzicht ziet.

Klik een applicatie aan om de openstaande meldingen af te handelen. 
In de bovenbalk verschijnen de automatisch bijbehorende informatie- 
bronnen. Zo kan men snel en efficiënt schakelen tussen de 
verschillende modules.



Bluebrick handhaving

De Bluebrick handhavings-app maakt het mogelijk om zowel fiscale als 
brede handhaving te ontsluiten. Dit kan zowel op speciale ruggedized 
toestellen als op gangbare consumentenelektronica, op basis van 
moderne besturingssystemen iOS, Android en Windows Mobile. In 
Brickyard beheert u de gebruikers van Bluebrick en de bonnen die de 
handhavers op straat maken.



ScanGenius scanauto

Middels een innovatief, modulair “rooftop” systeem biedt de ScanGenius 
een integrale scanoplossing bestaande uit kentekencamera’s (1) en 
een centraal verwerkend systeem (2) met koppelingen naar onder 
andere een ParkeerRechtenDataBase (3). Hierdoor is eenvoudig 
en snel vast te stellen of geparkeerde auto’s in gereguleerde zones 
betaald hebben of een vergunning hebben om te mogen parkeren.
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C01 camerahandhaving

(Stads-) afsluiting met een beweegbaar obstakel is schadegevoelig 
en dus kostbaar in onderhoud. Afsluiting met enkel verkeersbord C01 
vergt zeer arbeidsintensieve handhaving. C01 camerahandhaving is 
de juiste, kostenbesparende en veilige oplossing voor het afsluiten 
van bijvoorbeeld voetgangersgebieden, sluiproutes en bussluizen.



Minipark cameraparkeren

Cameraparkeren met Minipark maakt achteraf betaald parkeren 
mogelijk zonder slagboominstallatie. Een gesloten parkeerterrein of 
-garage verandert in een open en toegankelijk terrein. Middels 
kentekencamera’s wordt de handhaafomgeving in Brickyard gevoed 
om niet-betalen te ontmoedigen.



Parkeren op straat

De informatie uit de parkeerautomaten van TMC is beschikbaar in de 
myParkfolio-backoffice. Deze rapportageomgeving wordt ontsloten 
via Brickyard, waardoor de gegevens uit deze omgeving ook gebruikt 
en gekoppeld kunnen worden in Brickdata en de centrale Brickyard 
rapportagemodule.



Brickdata

Houdt uw ParkeerRechtenDataBase in eigen beheer. Met Brickdata 
zijn uw handhavers op straat te allen tijden voorzien van adequate, 
realtime parkeerrechteninformatie. Brickdata verzorgt de koppeling 
tussen de centrale PRDB (kentekenparkeren op uw parkeerautoma-
ten) en externe PRDB’s zoals belparkeerproviders.



IVAS sensortechniek

De sensoren van het Innovatieve VoertuigAanwezigheidsSysteem 
(IVAS) leveren realtime en draadloos bezettingsinformatie van parkeer- 
plaatsen op straat en op parkeerterrein. De informatie is beschikbaar 
in Brickyard, ook voor de handhaver op straat. Bijvoorbeeld wanneer 
iemand te lang parkeert in een blauwe zone of een ander kort- 
parkeerregime. De zogenoemde “overstay” wordt direct aan de hand-
haver gecommuniceerd.



Bonoverzicht

In het bonoverzicht van Brickyard worden alle bonnen verzameld van 
zowel fiscale als brede handhaving. De bonnen kunnen, indien nodig, 
nog bewerkt of aangevuld worden voordat ze geëxporteerd worden 
naar een verwerker. Tevens biedt Brickyard een volledig archief van 
de verwerkte bonnen.



Bonnen exporteren

Brickyard biedt een volledige exportmodule voor alle type verwerkin-
gen (juridische en fiscale handhaving). Binnen Brickyard wordt op 
basis van de feitcode van de overtreding bepaald welke bon naar 
welke verwerker verstuurd moet worden. Het exportbestand is zo 
ingericht dat de verwerker dit direct, automatisch kan inlezen.



Rapportages

De rapportagetool wordt naar uw wensen ingesteld door TMC, waarna 
de gebruiker vervolgens zelfstandig en op elk gewenst moment rap-
portages kan genereren. In de rapportagetool is alle data uit Brickyard 
beschikbaar voor rapportages en kan nagenoeg elke bedenkbare 
combinatie van beschikbare gegevens samengevoegd worden tot 
een rapportage.



Beheer - Gebruikers

Brickyard biedt een uitgebreide beheeromgeving met een zeer flexi-
bele rollen- en rechtenstructuur. De rollen en rechten kunnen per ap-
plicatie, per gebruiker, per gebied, per camera etc. ingesteld worden. 
De beheeromgeving biedt verder toegang tot andere instellingen en 
bijvoorbeeld de ontheffingen- en vergunningsmodule.



Beheer - Ontheffingen

Binnen Brickyard is het mogelijk een ontheffing toe te kennen op 
basis van een kenteken. Een dergelijke ontheffing zorgt ervoor dat een 
voertuig wordt vrijgesteld wanneer deze een overtreding zou begaan, 
bijvoorbeeld bij het inrijden van een gebied met een geslotenverkla-
ring, voorzien van C01 camerahandhaving. Denk hierbij aan voer- 
tuigen van hulpdiensten, stadsbussen of gemeentelijke voertuigen.



Beheer - Vergunningen

Ook het koppelen van een extern vergunningensysteem behoort tot 
de mogelijkheden van Brickyard. De vergunningen die in dit systeem 
worden aangemaakt en beheerd, kunnen door Brickyard gebruikt 
worden als ontheffing voor bijvoorbeeld C01 camerahandhaving of 
via Brickdata als parkeerontheffing. Afhankelijk van het gekoppelde 
systeem kunnen eindgebruikers ook zelf hun vergunningen beheren.
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