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App der hjælper med at 
sige nej til flere P-bøder! 

Husk hvor og  
hvornår din bil  
er parkeret. 

Få besked direkte på  
mobilen når P-tiden  
udløber og find tilbage  
til din bil.
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App der hjælper med at sige nej til flere P-bøder!
Needit har udviklet en ParkOne/PARK LITE elektronisk P-skive huske App, der 
hjælper med at huske hvor bilen er parkeret og hvornår parkeringstiden udløber. 
App’en er nem og intuitiv og findes både til iPhone og Android. 

Version 2.0 med mulighed for at finde tilbage til sin bil
Nu er version 2.0 i luften og den giver mulighed for at finde tilbage til sin bil, så nu 
er det ikke bare en visning på kortet af hvor bilen holder parkeret, men også en 
mulighed for at få en rute tilbage til bilen.

App’en kan hentes i App Store og Google Play 
- søg efter ”Elektronisk P-skive” eller klik på  
knapperne her til højre.

Du kan også hente App’en direkte på vores hjemmeside www.needit.dk.
Direkte link: http://www.needit.dk/needit/Elektronisk_P_skive_App/405/

Scan koden og gå direkte til App’en

Sådan benyttes App’en
P-skive App’en er nem og intuitiv at benytte og kræver kun få handlinger, resten gør den selv.

Hent og 
installer        
App’en. 

Tryk på ”Start 
parkering”. 

Positionen 
markeres med 
en nål. Tryk 
”Parker og gå 
til Timer”. 

Indstil tiden 
til P-tiden 
udløber og 
vælg ”Parker 
med Timer”. 
Alternativt 
kan du vælge 
”Parker uden 
Timer”. 

Hvis tiden er 
indstillet, vises 
hvor lang tid 
der er tilbage 
af P-tiden. 

Når tiden er 
gået vises en 
advarsel og 
en alarm gør 
opmærksom 
på at P-tiden 
er udløbet.

Vælg til sidst om 
du vil afslutte 
parkeringen 
eller have en 
rutebeskrivelse 
tilbage til dér 
hvor din bil holder 
parkeret.

https://itunes.apple.com/app/elektronic-parking-disk/id575816761?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.needit.pskive&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImRrLm5lZWRpdC5wc2tpdmUiXQ
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