

05.09.2016

עידן חדש בתחום הנסיעות השיתופיות בישראל

 Moovitפותחת את שיתוף הנסיעות לכלל המשתמשים
בישראל ומשיקה אפליקציית נהגים חדשה Moovit Carpool -
מעתה יוכל כל בעל רכב פרטי להציע לשני מיליון משתמשי  Moovitבישראל להצטרף
לנסיעה .השירות יאפשר לנהגים חיסכון משמעותי בהוצאות הנסיעה ויחסוך זמן בדרכים
לנוסעי התחבורה הציבורית
אפליקציית Moovitחרטה על דגלה לסייע לנוסעי התחבורה הציבורית להגיע אל היעד בדרך
הקלה ,המהירה ,החסכונית והפשוטה ביותר.
היום לוקחת אפליקציית הניווט העולמית צעד גדול בדרך להגשמת החזון עם הרחבת פיילוט
שיתוף הנסיעות ) (Moovit Carpoolלכלל המשתמשים בישראל )שירות שעד עתה פעל עבור
מספר מאות נהגים נבחרים בלבד(.
בעזרת שירות זה יכול כל נהג רכב פרטי להציע למשתמשי האפליקציה להצטרף אליו ובכך
לחסוך בהוצאות הנסיעה .עבור המצטרפים ,הנסיעה תהיה נוחה ונעימה ובמקרים רבים מהירה
יותר .עלותה תהיה דומה לעלות נסיעה מקבילה בתחבורה ציבורית.
על מנת להירשם כנהג ,יכול כל אחד להוריד את אפליקציית ) Moovit carpoolאשר זמינה
לאנדרואיד ול ,(iOS-להירשם ולהציע את נסיעותיו .האפליקציה מסתנכרנת עם אפליקציית הניווט
בתחבורה הציבורית של  Moovitומשדכת בין הנהגים לנוסעים.
הדרך בה  Moovit Carpoolעובדת היא שהנהג מגדיר את זמן היציאה ומסלול הנסיעה
באפליקציית הנהג ו Moovit-מציעה למשתמשים המחפשים מסלול דומה להצטרף לנסיעה .נוסע
 Moovitשרוצה להצטרף לנסיעת קארפול מתכנן מסלול באפליקציה כרגיל .במידה שיש נהג
מתאים הוא יוצג בנוסף לאפשרויות התחבורה הציבורית .ברגע שנוסע מבקש להצטרף לנסיעה
והנהג מאשר את הבקשה ,הנסיעה השיתופית נקבעה.
מחיר הנסיעה עבור כל נוסע נקבע לפי תחשיב קבוע כתלות במרחק הנסיעה בק"מ ולרוב יהיה
דומה למחיר התחבורה הציבורית באותו מסלול .מטרת השירות היא פתיחת אפשרויות הגעה
נוספות למשתמשי האפליקציה ועל ידי כך להביא לחיסכון בכסף ומשאבים לכלל המשתתפים
במודל.
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" Moovitעושה היום צעד גדול ואנו מקווים שיהיה זה גם צעד גדול עבור המשתמשים שלנו ועבור
התחבורה בישראל בכלל" מסר ניר ארז ,מנכ"ל " .Moovitאחרי פיילוט מוצלח מאוד בו הישראלים
הוכיחו שוב עד כמה הם פתוחים לפתרונות טכנולוגיים חדשניים ,החלטנו לפתוח את השירות
לכולם .הצלחה שלו תהיה הצלחה לכלל משתמשי הדרך ,נהגים ונוסעי תחבורה ציבורית כאחד".

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-
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.
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