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לא רק רכבת

אפליקציית  Moovitמעדכנת בזמן אמת על עיכובים ושינויים
ברכבת
מאות אלפי הנוסעים ברכבת ישראל יוכלו מעתה לקבל דיווח בזמן אמת על
שעות הגעת הרכבת .עד כה ניתן היה להתעדכן רק על פי הזמנים
המתוכננים הידועים מראש

 ,Moovitהאפליקציה לניווט בתחבורה הציבורית ,ממשיכה לספק את המידע הכי עדכני והכי נוח
לנסיעה שלכם בתחבורה הציבורית.
החל מהיום ,יוכל כל משתמש  Moovitוכל נוסע ברכבת ישראל לקבל מידע מהימן ובזמן אמת על
זמני הגעת הרכבת כפי שהם בפועל ולא לפי לוחות הזמנים הידועים מראש .יותר לא ממהרים
לרכבת ומגלים בתחנה על עיכוב של  20דקות .מעתה ניתן יהיה לבחור מסלול נסיעה מתוך ידיעה
מהימנה על זמני הרכבת .בעזרת הוספת זמני האמת לרכבת אנו מקווים כי "ייסגר מעגל" עבור
משתמשים רבים מאוד וכי הנסיעה של כולנו תיהפך למהירה ,יעילה ונעימה יותר מכל מקום ואל
כל מקום בישראל.
אודות Moovit
ל Moovit-יתר מ 40-מיליון משתמשים ברחבי העולם והיא זמינה לשימוש ב 65-מדינות ובמעל
 1000ערים .האפליקציה זמינה להורדה בחינם לכל משתמשי מערכות אנדרואיד ו.iOS-
באפליקציה יש את כל מה שאתם צריכים על מנת לנסוע בתחבורה הציבורית באופן החכם ,המהיר
והקל ביותר .על ידי שילוב של נתונים המתקבלים ממפעילי התחבורה הציבורית ומשרדי
התחבורה ,יחד עם מידע חי מקהל המשתמשים Moovit ,נותנת לנוסעים תמונת מצב בזמן אמת
ומציעה את המסלולים המהירים ביותר והנוחים ביותר.
השירות באפליקציה כולל חיפוש מסלולים אופטימליים לנסיעה בכל נקודת זמן ,שילוב של מידע
בזמן אמת לגבי מיקום האוטובוסים/רכבות/רכבות קלות ותחתיות ,זמני הגעתם לתחנה וזמני
הגעת הנוסע ליעד .בנוסף השירות מאפשר ניווט רגלי ותוך כדי נסיעה וכולל התראות על עיכובים
ואיחורים בתחבורה הציבורית בזמן אמת.
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המשתמשים ב  Moovitיכולים גם לשלוח דיווחים אקטיביים על חוויית הנסיעה שלהם ,כמו על
הצפיפות באוטובוס ,רמת הניקיון ועוד .ככל שיותר אנשים ישתמשו ב ,Moovit-כך ניתן יהיה לקבל
יותר נתונים בזמן אמת יותר על אוטובוסים ורכבות .המידע החי המתקבל מהנוסעים מספק לכלל
המשתמשים תכניות מסלול משופרות והערכות הגעה מדויקות יותר.
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