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 Moovitו Waze-משלבות כוחות:
משדרגות את חווית ה Carpool-עבור מיליונים ברחבי העולם
מיליוני משתמשי  Moovitו Waze-בישראל ,ארה"ב ,ברזיל ומקסיקו יוכלו לחוות
נסיעת קארפול טובה יותר באמצעות שיתוף פעולה בין שתי החברות
 ,Moovitהחברה המובילה במתן פתרונות  Maas - Mobility As A Serviceוהאפליקציה
הפופולרית בעולם למידע וניווט בתחבורה ציבורית ,מודיעה היום על שיתוף פעולה עם שירות ה-
 Carpoolשל .Waze
שתי חברות הטכנולוגיה המשלימות האחת את השנייה  ,Moovit -הפלטפורמה הגדולה ביותר
של נוסעי התחבורה הציבורית עם למעלה מחצי מיליארד משתמשים ,ו,Waze Carpool -
המופעלת על ידי  Wazeעם קהילת הנהגים הגדולה בעולם – יאפשרו למשתמשים שלהן בישראל,
ארצות הברית ,ברזיל ומקסיקו לנסוע יחד בדרך משתלמת ,נוחה וידידותית לסביבה.
 ,Moovitהמסייעת לנוסעים לנווט ממקום למקום בקלות וביעילות באמצעות תחבורה ציבורית
וכלי תחבורה שיתופיים זעירים תאפשר למשתמשיה פתרון ניידות חדש ,באמצעות נהגי ה-
 Carpoolשל .Waze
משתמשי  Moovitשירצו לתכנן מסלול באפליקציה ,יקבלו מעתה אפשרות לבחור בנסיעה
שיתופית ביחד עם נהג  Waze Carpoolלנסיעה נוחה ומהנה יותר .במסגרת השקת הפיילוט,
הנסיעה הראשונה תינתן בחינם.
כך זה עובד:
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תכנון מסלול – כמו כל תכנון מסלול ב ,Moovit-על המשתמש להכניס את נקודות המוצא
והיעד ,וזמן היציאה לדרך.
מצא נהג  – Wazeבמסך תוצאות החיפוש ,לצד המסלולים האפשריים ש Moovit-מציעה
באמצעות תחבורה ציבורית וכלי תחבורה זעירים ,יוצגו בזמן אמת גם אפשרות בחירה
בנהגי  ,Waze Carpoolשמסלולם תואם את המסלול המבוקש.
בקשת נסיעה – ברגע שמשתמש  Moovitבוחר בנהג  Waze Carpoolהוא יועבר ישירות
אל אפליקציית הקארפול של  ,Wazeשם הוא יוכל לבקש להצטרף לנסיעה ולהתעדכן כי
בקשתו התקבלה.
הגיע זמן הקארפול – כשמתחילה הנסיעה המשותפת ,המשתמשים יוכלו לצפות
בהתקדמות הנהג לנקודת האיסוף באמצעות אפליקציית .Waze Carpool
מגיעים ליעד – משתמשי האפליקציות יחלקו יחד את המקום בכביש ואת עלויות הנסיעה
בדרך אל היעד.

"כמו תמיד ,מטרת העל של  Moovitהיא לחשוף בפני משתמשיה את כל הדרכים האפשריות
להגיע ממקום למקום ,בקלות ובנוחות" ,אומר ניר ארז ,מנכ"ל " .Moovitאנו מאוד גאים בשיתוף
הפעולה עם  ,Wazeשמציע אלטרנטיבת קארפול אמיתית לנהגים ולנוסעים ,מדי יום .זהו שיתוף
פעולה ראשון מסוגו בין קהילות של נוסעים ונהגים ,עבור נוסעים".
"אנחנו נרגשים להשיק את שיתוף הפעולה עם  Moovitשירחיב את קהילת הקארפול של ,"Waze
אומר אהרון די קסטרו ,מנהל הפיתוח העסקי והשותפויות ב" .Waze-תודות לשיתוף הפעולה עם
 ,Moovitנהגי  Waze Carpoolיוכלו לתקשר עם עוד נוסעים רבים שעושים מסלול דומה לשלהם
ולעודד אותם להנות מקארפול משתלם ונוח .כשנוסעים יחד ,מורידים מכוניות מהכביש ומפחיתים
עומסי תנועה ,לטובת כולם".
ל Moovit-מעל  500מיליון משתמשים והיא פועלת ב 3,000-ערים 93 ,מדינות וב 45-שפות.
השירות יושק החל מהיום לגרסת האנדרואיד של  Moovitבישראל ,ארה"ב ,ברזיל ומקסיקו
ובשבועות הקרובים יהיה זמין גם לגרסת ה iOS-של .Moovit

אודות Moovit
 Moovitהיא מובילה עולמית במתן פתרונות  MaaS - Mobility As A Serviceוהאפליקציה #1
למידע וניווט בתחבורה הציבורית Moovit .מפשטת את הניידות העירונית בכל רחבי העולם ועושה
אותה לנוחה וקלה מאי פעם .ל Moovit-המאגר הגדול ביותר בעולם של נתוני ניידות עירונית,
כאשר מדי יום היא צוברת מעל  5מיליארד נקודות מידע אנונימיות.
איסוף הנתונים נעשה גם בעזרת קהילה של יותר מ 600,000 -עורכים מקומיים הנקראים "
 ."Moovitersעורכים אלה מסייעים למפות ולעדכן מידע תחבורתי מקומי שבלעדיהם Moovit ,לא

הייתה יכולה לספק .ה "Mooviters" -אחראים על  70%ממאות הערים שבהן  Moovitפותחת
את השירות מדי שנה ,מה שהופך את האפליקציה לוויקיפדיה של התחבורה הציבורית.
בשנת  2017השיקה  Moovitאת  ,Moovit MaaS Solutionsסדרה של מוצרים כדי לסייע
לערים ,ממשלות ומפעילי תחבורה לשפר את הניידות העירונית בערים שלהם .במהלך השנים
האחרונות יצרה החברה שיתופי פעולה רבים עם החברות המובילות בעולם ביניהן Microsoft,
 Uber, Lyft, TomTomלהן היא מספקת את שרותי ה Transit APIs-שלה.
אודות Waze
חברת  Wazeהיא המקום שבו אנשים וטכנולוגיה נפגשים על מנת לפתור אתגרים תחבורתיים .זו
פלטפורמה המעודדת קהילות לתרום מידע על כבישים ,לערוך מפות ,לנסוע בקארפול ולשפר את
הדרך שאנו מתניידים בעולם .תודות למשתמשי  ,Wazeהחברה יכולה לשתף פעולה עם עיריות
ורשויות תחבורה על מנת להוריד עומסי תנועה תוך כדי מינוף תשתיות קיימות ולהשפיע על תכנון
עתידי נכון.
עולם תחבורתי טוב יותר לא חייב להיות רק בעתיד הרחוק .באמצעות כוחן של קהילותWaze ,
יכולה ליצור עולם בו עומסי תנועה הם היסטוריה.

