Korte handleiding 2Park Gemeente Dordrecht
In deze korte handleiding leest u de eigenschappen van 2Park. Ook leggen wij uit hoe u toegang krijgt
tot 2Park. In de uitgebreide handleiding leest u hoe alles in 2Park werkt.

2Park:










Is op dit moment beschikbaar in het Nederlands en Engels. In de instellingen kiest u de taal;
Toont boven aan het scherm met welk product u werkt (het geselecteerde product) en voor
welke locatie dat is;
Heeft een overzichtelijk menu waarin u opties ziet die horen bij uw parkeerproduct.
Daarnaast zijn er algemene opties die u altijd kunt kiezen. De productafhankelijke opties
staan bovenin het menu, de algemene opties onderaan;
Start standaard op met het laatst door u gebruikte product en toont de lopende en geplande
parkeeracties. In de instellingen kunt u dit wijzigen door een ander startproduct te kiezen;
Werkt met tabbladen zodat u meteen weet waar de getoonde gegevens over gaan
(bijvoorbeeld lopende en geplande parkeeracties). Op de tabbladen staat hoeveel rijen er zijn
zodat u weet dat u kunt scrollen door de gegevens;
Heeft een overzicht van alle lopende en geplande parkeeracties. U klikt op zo’n actie en u ziet
het product met alle lopende en geplande acties;
Heeft een aparte optie om favorieten toe te voegen of te verwijderen. Bij het starten van een
parkeeractie kunt u een favoriet zoeken door op het vergrootglas naast het kenteken
invoerveld te klikken;
Heeft een aparte optie om machtigingen uit te delen of in te trekken;
Heeft voorzieningen voor gebruikers met een visuele beperking. In de instellingen kunt u
kiezen uit verschillende achtergrond-/letterkleur combinaties.

Toegang tot 2Park
2Park werkt binnen een webbrowser en is te openen via het volgende adres (URL):
https://mijn.2park.nl

2Park account
In het digitaal loket vraagt u een parkeerproduct aan. De mantelregeling gebruikt u in 2Park. Na het
krijgen van het product, krijgt u een e-mail. In deze e-mail staat een link. U klikt op de link. Heeft u
nog geen account? Dan registreert u een wachtwoord. Daarna heeft u een 2Park account. Heeft u
wel al een account? Dan wordt het product gekoppeld aan uw account.

Sta cookies toe
2Park maakt gebruikt van sessie cookies om een veilige verbinding met de server op te zetten en uw
privacy te bewaren. Let op: dit is een functionele cookie (géén commerciële trackingcookie).
Als u ‘cookies blokkeren’ heeft ingesteld in uw webbrowser, dan kunt u niet inloggen in 2Park en
krijgt u mogelijk een wit scherm.

Snelkoppeling
U kunt een bladwijzer, favoriet of snelkoppeling van 2Park toevoegen. Hoe dit heet, ligt aan de
browser die u gebruikt. Op mobiele apparaten kunt u 2Park op het startscherm plaatsten.

Onthoud mij
U voert tijdens het inloggen uw e-mailadres en wachtwoord. Klik nu eerst ‘Onthoud mij’ aan en
daarna de knop [Inloggen]. Uw inloggegevens zijn nu in uw browser bewaard. De volgende keer dat u
2Park opstart, wordt u automatisch ingelogd.

