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הודעה לעיתונות:

השת"פ של  Moovitו Uber-מתרחב:

 Uberהשיקה גרסה המספקת מידע על תחבורה
ציבורית בלונדון באמצעות Moovit
שלושה חודשים לאחר ש Moovit-ו Uber-העולמית הכריזו על שיתוף פעולה
במסגרתו תתאפשר לראשונה למשתמשי האפליקציה של  Uberלתכנן
מסלולי נסיעה הכוללים תחבורה שיתופית ותחבורה ציבורית באמצעות שירותי
המידע של  Moovitבעיר דנבר בארה"ב ,הודיע מנכ"ל  ,Uberדארה
קאסרושהאי ,בחשבון הטוויטר הפרטי שלו ,כי החברה מרחיבה את השירות
החדש של אספקת שירותי מידע על תחבורה ציבורית גם לעיר לונדון
בבריטניה.
מנכ"ל אובר העולמית ,דארה קוסרשאהי ,הודיע בחשבון הטוויטר הפרטי שלו על הרחבת שירותי Uber
בעיר לונדון כך שזו תכלול גם מסלולי תחבורה ציבורית ,זאת במסגרת שיתוף הפעולה של  Uberעם
חברת .Moovit
במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת  Moovitשהחל לפני כשלושה חודשים ,מספקת Moovit
לאפליקציית  Uberאת ממשקי ה API-של החברה שנחשבים למובילים בתעשייה ,כך שתוכל לספק
למשתמשיה נתונים על התחבורה הציבורית בעיר.
המשמעות היא שכאשר משתמשי  Uberבלונדון יקישו את היעד שלהם באפליקציה ,הם יקבלו מידע
ומסלולי הגעה ליעד גם באמצעות תחבורה ציבורית ,לרבות מחירי הנסיעה וזמני אמת של אוטובוסים
ורכבות ,לצד אפשרויות תחבורה שיתופית ש  Uberהציעה עד עתה.
בירת בריטניה לונדון היא העיר השנייה בה מופעל שירות אספקת מידע על תחבורה ציבורית באפליקציה
של  ,Uberלאחר שבתחילת השנה הופעל לראשונה השירות בעיר דנבר בקולורדו ,ארה"ב.

מייסד ומנכ"ל  ,Moovitניר ארז ,אמר כי "החזון של  Moovitהוא לפשט את הניידות העירונית בכל רחבי
העולם ,כאשר  Moovitלוקחת חלק בכל נסיעה עירונית .אנחנו גאים בשיתוף הפעולה עם Uber
ובהרחבתו ללונדון ומשוכנעים כי שיתוף הפעולה יתרחב לערים נוספות ובמהרה".
חברת  Moovitמחזיקה ומפעילה את מאגר הנתונים הגדול ביותר בעולם של נתוני תחבורה ,המורכב
מנתונים מיותר מ 7,000-מפעילות שירותי תחבורה ציבורית ביחד עם הנתונים של קהילת המשתמשים
הגלובלית של .Moovit
ל Moovit-יש יותר מ 430-מיליון משתמשים ,ואפליקציה הניידות העירונית החינמית שלה מספקת
אפשרויות נסיעה מרובות-מסלולים ביותר מ 2,800-ערים ב 90-מדינות.

אודות Moovit
) Moovitמוביט  (www.moovit.com -היא החברה המובילה במתן פתרונות Maas - Mobility As A
 Serviceוהאפליקציה  #1למידע ולניווט בתחבורה הציבורית Moovit .מפשטת את ההתניידות העירונית
בכל רחבי העולם ועושה אותה לנוחה וקלה מאי פעם.
על ידי שילוב מידע מרשויות מקומיות ,מפעילי תחבורה ציבורית ,רשויות ומידע בזמן אמת מהמשתמשים
עצמם ,מספקת  Moovitתמונה מלאה בזמן אמת ,ועל ידי כך את המסלול הטוב ביותר ליעד .האפליקציה
הוכרזה ע"י גוגל כאפליקציית השנה בקטגוריית ״שירותים מקומיים״ ) (Localבשנים  2016ו,2018-
ואחת מאפליקציות השנה של אפל לשנת  .2017חברת  Moovitאשר הושקה ב ,2012-צוברת מעל 5
מיליארד נקודות מידע אנונימיות ביום ובמשך הזמן בנתה את המאגר הגדול ביותר בעולם של נתוני
התניידות ותנועה של צרכני תחבורה ציבורית.
איסוף הנתונים נעשה גם בעזרת קהילה של יותר מ 550,000-עורכים מקומיים הנקראים "Mooviters
" .עורכים אלה מסייעים למפות ולעדכן מידע תחבורתי מקומי שבלעדיהם Moovit ,לא הייתה יכולה
לספק .קהילת ה "Mooviters"-אחראית על  70%ממאות הערים שבהן  Moovitפותחת את השירות מדי
שנה ,מה שהופך את האפליקציה לוויקיפדיה של התחבורה הציבורית.
 Moovitהינה חלוצה בתחום ״הניידות כשירות״ ) .(MaaS – Mobility as a Serviceהחברה מסייעת
לאנשים לשנות את הדרך שבה הם צורכים פתרונות התניידות על ידי שילוב מלא של צורות אחרות של
תחבורה כגון שירותי אופניים מקומיים ,קורקינטים חשמליים ,רכבים ואופנועים להשכרה לטווח קצר,
לתוך היישום שלה.

בשנת  2017השיקה  Moovitאת  ,Moovit MaaS Solutionsסדרה של מוצרים כדי לסייע לערים,
ממשלות ומפעילי תחבורה לשפר את ההתניידות העירונית בערים שלהם Moovit .זמינה בחינם
למכשירי  iOS, Androidולדפדפנים ,מספקת שירות ביותר מ 2,800-ערים ,ב 90-מדינות וניתן
להשתמש בה ב 44-שפות.
יותר מ 300-ערים ואירועים גלובליים ,כולל אולימפיאדת  2016בריו דה ז'ניירו והיורוליג ב,2018/9-
בחרו ב Moovit-כאפליקציית התחבורה הרשמית שלהם.

