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MI A BIKESAFE?

Kerékpár-biztonsági szolgáltatás csomag, mely a megoldást nyújt a
kerékpározással kapcsolatban felmerülő összes veszélyhelyzetre:

1. Regisztrációs adatbázis:
A kerékpár azonosító adatait, vázszámát, fényképét tár biztonságos adatbázis, mely a
rendőrség számára elérhető, lopás esetén segítve a felderítést és a megtalálást.

2. Információs portál - lopott és megtalált kerékpárok:
Körözött-, lopott és megtalált kerékpárok lekérdezési lehetősége, kerékpárbiztonsággal
kapcsolatos információk, tanácsok.

3. Biztonsági jelölés:
A kerékpár és alkatrészeinek mikropontos jelölésével az egyedi azonosítás lehetősége
vázszám hiányában is biztosítható, lopás esetén segítve a felderítést és a megtalálást.
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4. Kerékpárkövetés és lopásgátló eszközök:

Műholdas kerékpárkövető rendszer kialakítása az értékesebb kerékpárok fokozott biztonságáért, lopásgátló eszközök (lakatok, riasztók, kiegészítők) közvetítése.
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HOGY MUKÖDIK A BIKESAFE?
A BikeSafe szolgáltatás legfontosabb eleme a kerékpár-nyilvántartási
rendszer, melyben a kerékpár és a birtokosának adatai elérhetőek.

1. Regisztráció az adatbázisba:
A kerékpár azonosító adatait, fényképét a birtokos tölti fel a https biztonságú adatbázisba, a fizetett regisztráció miatt bank által azonosított ügyféladatokkal.

2. Lekérdezés az adatbázisból:
A kerékpárok adatai jogosultsági szintek szerint lekérdezhetőek a felhasználók,
kerékpárüzletek és a rendőrség számára.

3. Feljelentés és körözés lopás esetén:
A regisztrált adatok alapján a felhasználó lopás esetén elektronikusan feljelentést tehet
és bekerül a rendőrség körözési adatbázisába.

4. Megtalálás esetén :
A rendőrség megtalálás esetén értesíti a feljelentőt, azonosítás és tulajdonjog igazolása
esetén az eljárás eredményeként a kerékpár visszakerül a tulajdonoshoz

5. Megtalált és körözött kerékpárok meghirdetése:
A rendőrség által megtalált gazdátlan kerékpárok meghirdetése és a rendőrség által
körözött kerékpárok meghirdetése, melyek nem szerepelnek a BikeSafe adatbázisban.
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MIK A RENDORSEGI ELONYÖK?
A BikeSafe szolgáltatás a Rendőrséggel együttműködve jelentősen növelheti a felderítési hatékonyságot és a hatóságba vetett bizalmat.

1. Nyomozás segítése:
A kerékpár azonosító adatai, mikropontos jelölése, a kerékpárok értékmegállapítása, a
körözött kerékpárok nyilvánossága segítik a nyomozást.

2. Felderítés hatékonyságának növelése:
A feljelentés adattartalmának és minőségének javulása, a körözési adatbázis automata
frissítése, az adatbázisból lopott kerékpárok lekérdezésének monitorozása segítségével.

3. Reparáció segítése:
A megtalált gazdátlan kerékpárok nyilvánossága és kereshetősége, valamint a megtalálás esetén a feljelentő értesítése segítenek az ellopott kerékpárokat visszakapni.

4. Rendőrségi- és közbizalom javulása:
A megtalált kerékpárokról értesítés, az eredményes nyomozásokról tájékoztatás, a civil
szférával való együttműködés javítja a Rendőrség megítélését és növeli a közbizalmat.

5. Költségmentesség és önfenntartóság:
Az adatbázis kiépítése, működtetése és az azzal kapcsolatos együttműködés költségmentes, a rendszer a működése során pedig önfenntartó.

