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Moovit 5.0
חוויית נסיעה חדשה בתחבורה הציבורית
ככזו שתוכננה מהייסוד ,גרסה  5.0משלבת בין עיצוב מרהיב ונח לבין הבנה עמוקה של צרכי
המשתמשים .התוצאה היא אפליקציית התחבורה הציבורית המתוחכמת ביותר מאי פעם
מוביט משחררת היום את גרסא  ,5.0ומביאה איתה עיצוב חדש לגמרי של אפליקציית הניווט בתחבורה
הציבורית מספר  1בעולם .העיצוב החדש מבוסס על הבנה עמוקה של צרכי המשתמשים ,כזו שהתקבלה הן
ממחקר והן מפידבקים של המשתמשים עצמם .הגרסא החדשה מבנה מחדש את המידע כך שמשתמשים
יכולים לקבל את כל האינפורמציה שהם צריכים במבט חטוף אחד.

העיצוב החדש משנה לחלוטין את הדרך בה מוצג המידע למשתמשים .המידע מוצג באופן שימושי הרבה יותר,
זאת על ידי סידורו לשלושת הפרמטרים החיוניים ביותר לנוסע – אני צריך להגיע לאיפשהו )לשונית "תכנון
מסלול"( ,אני צריך לדעת איזו תחבורה יש סביבי )לשונית "תחנות"( ואני צריך מידע על קו ספציפי )לשונית
"קווים"(.
כשמשתמש צריך להגיע לאיפשהו ,הקשה אחת בלשונית "תכנון מסלול" ,תכוון אותו למקומות המועדפים עליו.
כמו כן ניתן בלשונית זו לחפש הצעות למסלולים .מוביט עיצבה מחדש את מסכי המסלולים המוצעים ואת
לוחות הזמנים תוך כדי התמקדות במה שחשוב יותר מכל למשתמשים ,כך שיוכלו לראות את כל המידע
הרלוונטי עבורם תוך שניות .שניות שפעמים רבות עושות את ההבדל בין לתפוס אוטובוס או לפספס אותו.
לשונית "תחנות" משלבת יחדיו מפה ורשימת תחנות מסביב למשתמש .בלשונית המשתמשים גם ימצאו זמני
אמת של הגעת קווים לאותם תחנות שמסביבם .משתמשים יכולים בקלות לראות עד כמה הם רחוקים מתחנה
ומתי הם יצטרכו להתחיל וללכת לכיוונה על מנת לתפוס את האוטובוס שלהם.
לשונית "קווים" כוללת את כל המידע שמשתמשים רוצים לדעת על כל קו אפשרי .הם יכולים לחפש קו ספציפי,
לראות תחנות עצירה ולוחות זמנים יומיים ,לגלות התרעות על עיכובים או הפרעות ולצפות בסטטוס של הקו
המועדף עליהם  -והכל באותה הלשונית.
עוד שדרוגים שתמצאו במוביט :5.0
● מידע על מסלולים ולוחות זמנים  -עיצוב מחודש שמקל עוד יותר את עיכול המידע על המסלול שלכם:
○ זמני הגעת קווים בזמן אמת
○ התרעות שירות
○ מספרי רציפים
○ מיקומי כניסות ויציאות לשל תחנות
○ זמני הגעה נוספים – במקרה שפספסתם את האוטובוס שלכם רק כי
פגשתם מישהו בדרך ורציתם לשוחח ,תוכלו לראות את זמן ההגעה של

●

האוטובוס הבא אחרי זה שהייתם אמורים לקחת מלכתחילה .כך משתמשים
לא צריכים לתכנן מסלול מחדש כאשר חל בדרכם עיכוב.
עיצוב מחודש של מסכי תחנות הרכבת:
○ מידע על כל הקווים
○ זמני הגעה ויציאה של הרכבות
○ מידע על רציפים
○ לוח זמנים מלא
○ התרעות שירות וחשוב מכל ,מתג מהיר שבו משתמשים יוכלו למצוא את זמני
הרכבת האחרונה ,כך שלעולם לא ייתקעו אחרי סיום זמני השירות.
○ בנוסף ,מסך תחנות הרכבת מאפשר למשתמשים לסנן מידע על פי תחנת
היעד .עם כל המידע בידיהם ,נוסעים יכולים לחסוך שניות קריטיות שפעמים
רבות מפרידות בין להיות על הרכבת או לראות אותה מתרחקת מהרציף.

"אנחנו במוביט קשובים מאוד לקהילה שלנו" ,אומר יובב מידד ,סמנכ"ל מוצר ושיווק במוביט" .קהילת
המשתמשים שלנו ביקשה חוויה לוקאלית יותר בזמן השימוש ,ואני חושב שהם יסכימו שזה בדיוק מה שמוביט
 5.0מספקת .אנחנו מאמינים שככל שהמשתמשים שלנו מעורבים יותר ,כך האפליקציה שלנו משתפרת
והנסיעה בתחבורה הציבורית הופכת שימושית יותר ומהנה יותר .זו הסיבה מדוע אנחנו ממשיכים לעודד את
המשתמשים שלנו לשפר את איכות המידע ולבצע שינויים משלהם באפליקציה .זו גם הסיבה שהחלטנו לבצע
את הרענון הגדול ש 5.0-מביאה".
אחת הסיבות העיקריות שלמוביט יש כבר יותר מ 45-מיליון משתמשים מסביב לעולם היא עליונות המידע שיש
באפליקציה .מוביט מרוויחה משיתוף הפעולה הפורה עם משתמשי האפליקציה ,הכוללים  70אלף העורכים
שיוצרים את קהילת העריכה של מוביט .הקשר הזה מאפשר שכבה נוספת של מידע ,שחשובה במיוחד
במקומות בהם אין מידע רשמי מספק מהרשויות או שהמידע לא מדויק .בנוסף לקהילת העורכים ,כל משתמש
במוביט יכול להפוך את האפליקציה והמידע שהיא מציגה לטובים יותר על ידי הצעות לעריכת מידע אודות
מיקומי תחנות ,עיכובים ,רמת הניקיון ,עדכוני צפיפות ועוד .משתמשי מוביט אף יכולים לשלוח תמונה של
תחנות אוטובוס וכניסות ויציאות של תחנות .הכל על מנת לסייע לשאר נוסעי התחבורה הציבורית ואף לנסות
ולמנוע עומסים ועיכובים.
מוביט זמינה להורדה בחינם לאנדרואיד ול.iOS-
אודות Moovit
ל Moovit-יתר מ 45-מיליון משתמשים ברחבי העולם והיא זמינה לשימוש ב 67-מדינות ובמעל  1200ערים.
האפליקציה זמינה להורדה בחינם לכל משתמשי מערכות אנדרואיד ו.iOS-
באפליקציית  Moovitיש 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 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.

המשתמשים ב Moovit -יכולים גם לשלוח דיווחים אקטיביים על חוויית הנסיעה שלהם ,כמו רמת הצפיפות
באוטובוס ,רמת הניקיון ועוד .ככל שיותר אנשים משתמשים ב ,Moovit -המשתמשים מקבלים יותר נתונים
בזמן אמת יותר על אוטובוסים ורכבות .המידע החי שמתקבל מהנוסעים מספק לכלל המשתמשים תכניות
מסלול משופרות והערכות הגעה מדויקות יותר.

