Spot Angels- Smart parking
Gepubliceerd 04-sep-21 09:12 door Zoë Spaaij

DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling van
een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld, zo
nee datum van deﬁni eve versie
Website
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

NR van de tool: 79

SpotAngels – Smart parking
SpotAngels Ci es + Noord‐Amerika

h ps://www.spotangels.com/ci es‐universi es
SpotAngels is a community‐based app that helps drivers find free parking, get deals on
garages, pay meters by the minute and avoid parking tickets. Also referred to as “Waze for
parking”, SpotAngels is based on a community of drivers in your city who keep the
parking maps updated to save everyone time and money searching for parking and
avoiding parking tickets.
An app to help drivers find & pay for parking. A data platform to help cities manage
parking.
Live parking map crowdsourced by the community
Your city parking inventory‐ including street parking rules, garage rates and parking
occupancy‐ constantly updated by the SpotAngels community.
Update the parking map without GIS expertise
Use the Map Editor to do mass updates and validate edits made by the SpotAngels
community.

Tool kan ingezet worden door de
overheid

Drivers in your city will find & pay for parking at a tap of a button.
Nee

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

Aanbieden van een service

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool

Verkoop van de app

In welk land wordt de tool al
ingezet?

Noord‐Amerika

Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een tool / op welk
schaalniveau kan de tool worden
toegepast (niveau van de: wijk,
stad, provincie, land, wereld)
Op welke markt richt de tool
zich? (Nederland, Europa, Wereld)

Nee
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