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Canopus Corporate Center
O Canopus Corporate é um centro empresarial integrado a um Mall, localizado na
entrada de Alphaville, em São Paulo. Ao todo são 2 torres com 23 andares, de 1.220
m² cada. Além de um completo mall em seu térreo, com mais de 15 operações
variadas, como cafeterias, fast foods, lavanderia, cabeleireiro e restaurantes, o Canopus
Corporate está a poucos minutos do Shopping Iguatemi Alphaville, que complementa
a diversidade de restaurantes, comércio e serviços do empreendimento.
Por oferecer uma grande disponibilidade de vagas de garagem
(1.930 no total), o empreendimento tornou-se a alternativa mais
completa para as grandes empresas e o público da região.
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Canopus Corporate Center
Shopping Centers
Descrição do projeto
Administradora do estacionamento, a
Z Park precisava fazer a troca de um sistema
antigo por um mais moderno e confiável,
além de evitar a evasão de receita, diminuir
intervenções técnicas e controlar remotamente
a operação. Melhorar a fluidez do trânsito e
proporcionar mais conforto para o cliente ao
entrar e sair da área de parking, resultando
na fidelização do público, também estavam
no escopo das intenções do projeto.

O resultado é uma operação elogiada
diariamente pela robustez e confiabilidade,
principalmente por não serem necessárias
tantas intervenções técnicas da SKIDATA
e do próprio cliente – e, quando ocorrem,
o atendimento é bastante elogiado.
Com o sistema SKIDATA, o cliente
obteve um aumento de 20% em sua
receita em menos de um ano de uso.

Entendendo esse cenário, a SKIDATA
ofereceu colunas Power.Gate para a entrada
e a saída, Power.Cash, mais Keytag.Gate
(adesivos no parabrisa) e e-Ticket, estes
últimos para credenciados e mensalistas,
reduzindo a quantidade de tickets de
papel ou cartões de proximidade, levando
à diminuição do custo operacional.
Com o Keytag foi conquistada a fluidez
do estacionamento, já que o cliente
passou a entrar e sair mais rapidamente,
sem a necessidade de parar e abrir
o vidro do carro (Handsfree).
A necessidade da Administradora de
monitorar remotamente sua garagem foi
o grande diferencial para a escolha da
SKIDATA, além dos diversos serviços que são
oferecidos aos usuários, como fidelização
com diferenciação de tarifas e descontos.

Ficha técnica
Cliente

Z PARK

Projeto

Canopus Corporate Center

Cidade

Alphaville – São Paulo, Brasil

Data da instalação

2016

Capacidade

1.930 vagas de estacionamento

Produtos SKIDATA

• 4 Power.Gates
• 1 Lite.Gate
• 5 Barrier.Gates

Solução implementada

Parking.Logic
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•
•

1 Power.Cash
1 Manual.Cash
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