






Com um corpo de profissionais
de alta qualificação e experiência
reconhecida pelo mercado, a Link 
busca constantemente a evolução de 
sua tecnologia. Assim, está pronta para 
enfrentar desafios, entender e corresponder
as expectativas dos nossos clientes.

Seu estacionamento sem
frustrações, filas, fraudes
ou perda de lucros.



Desenvolver e fornecer soluções
em controle de acesso, com a mais
alta qualidade, que atendam às
demandas de mercado e estejam
conectadas à inovação, para que nossos
negócios e de nossos parceiros se desenvolvam
de forma sólida e sustentável.

MISSÃO



Utilizar inteligência artificial para 
construir o futuro dos meios de 
controles de acesso, fazendo com que 
através da gestão eficiente dos dados, 
possamos propiciar aos nossos clientes
decisões mais rápidas e assertivas.

VISÃO



Proporcionar um ambiente saudável
e transparente à equipe, valorizando
sempre as pessoas e as incentivando
pela busca de conhecimento constante
com comprometimento, integridade e ética. 
Estimular em cada membro do time LINK a 
liberdade no uso de criatividade, buscando assim
de maneira natural e simples um mundo de 
inovações.

VALORES
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Só um de mercado
tem a maior cobertura
do país

+ 1.500
Garagens

+ 8.000
Equipamentos em operação

+ 3 milhões
Acessos diários

LÍDER



ALTA
disponibilidade
e fluxo para seu estacionamento.



Tome decisões em tempo real, 
de onde estiver, no 
computador, tablet 
ou celular.

! !

! ! !

PÁTIOS PERMANÊNCIA FATURAMENTO

TRANSAÇÕES CONTROLE
DE ACESSO CREDENCIADOS CHAVES

DE ACESSO
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! OCUPAÇÃO DOS PÁTIOS

Acompanhe a ocupação dos 
pátios, verifique a quantidade
de veículos estacionados, a 
quantidade de veículos no dia, o 
tempo médio de permanência e 
compare com a média dos últimos 7 dias.



VEÍCULOS NO HISTÓRICO

Encontre os veículos que 
passaram pelo estacionamento, 
verifique horário de entrada e saída, 
valor pago e informações dos clientes
OSAs.



FATURAMENTO

Acompanhe o faturamento do 
estacionamento, verifique a 
quantidade de veículos, o valor 
total faturado em cada modalidade
de pagamento, incluindo as OSAs, a 
taxa de ocupação do estacionamento e 
a rotatividade das vagas.
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TRANSAÇÕES

Confira os pagamentos
realizados por cartão de crédito
e controle os recebimentos dos 
adquirentes.
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CONTROLE DE ACESSO

Veja em quais horários os
credenciados podem utilizar o 
estacionamento e qual o valor da 
mensalidade cobrada para cada tipo
de controle de acesso.
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CREDENCIADOS

Obtenha a lista dos 
credenciados cadastrados no 
estacionamento e verifique as 
informações cadastrais de cada
credenciado.
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CHAVES DE ACESSO

Liste as placas, cartões e 
informações sobre os veículos
utilizados pelos credenciados para 
acessar os estacionamentos.
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ConectividadeVisibilidadeDisponibilidadeAgilidade



apresentamos

CCO
Central de Controle Operacional

Opere o estacionamento remotamente, através de uma interface 
completa, com todas as informações de que o operador

necessita para atender os clientes.



Todos terminais monitorados em
tempo real.

CCO



Todos eventos, como abertura de porta, 
fim de papel e abertura da cancela, 
apresentados no momento em
que ocorrem.

CCO



Distinção visual dos eventos de 
atenção e bloqueio. Priorização de 
ação para terminais bloqueados.

CCO



Informações detalhadas dos terminais. 
Facilidade no atendimento de 
ocorrências com clientes.

CCO



PraticidadeFacilidadeSegurançaTecnologia



Pagamento WEB

Ofereça a seus clientes a 
comodidade do pagamento via
celular, sem a necessidade de 
instalação de aplicativos e cadastros, 
sem filas e com a mesma segurança dos 
caixas automáticos. É só acessar, via QRCode, 
e pagar.



Pagamento WEB

Consulta rápida do valor da 
estadia, através do número do 
ticket e do horário de entrada no 
estacionamento



Pagamento WEB

Pagamento através de cartão de 
crédito e emissão de Recibo Provisório
de Serviço (RPS)



Pagamento WEB

Sem necessidade de instalação
de aplicativo e cadastro, o 
estacionamento é pago em apenas
2 passos simples



RapidezComodidadeFacilidade



Localização de Veículos

Memoriza e recupera rapidamente
a localização da vaga estacionada,
através do QR Code, sem necessidade
de instalação de aplicativos e cadastros.



Localização de Veículos

Ao estacionar o veículo, o cliente
realiza a leitura do QR Code, 
disponibilizado próximo às vagas, 
e pronto, a vaga está memorizada.



Localização de Veículos

Ao ir embora, o cliente realiza a 
leitura do QR Code, disponibilizado
nos caixas de pagamento e próximo às
saídas, e pronto, a vaga memorizada é
mostrada para o cliente.



Localização de Veículos

Faça parcerias comerciais com 
empresas locais para divulgar
produtos e serviços direto na tela
do cliente e obtenha feedback dele 
em tempo real.



PraticidadeComodidadeVantagens



Pagamento Parceiro

Transforme lojas e quiosques em
pontos de pagamento da estadia de 
estacionamento, sem perder o controle
de arrecadação. O parceiro utiliza o 
próprio computador da loja para receber o 
pagamento dos clientes e realizar a liberação
da saída, sem complicação com instalação de 
aplicativos.



info@linkc.com.br

(19) 3212-2140

(19) 3212-2141

R. Antônio Tombolato, 55, 
Jd. IV Centenário I,
Campinas/SP 
CEP 13070-203
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