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 Moovitהשיקה פתרון חירום מבוסס " "On Demandכדי לעזור לעסקים,
ארגונים ועובדים חיוניים במהלך ההתמודדות מול נגיף קורונה
פתרון התחבורה השיתופית החדש של  Moovitעוזר לחברות ציבוריות ופרטיות כאחד
להפוך ציי רכב לא מנוצלים לשירות תחבורתי על פי דרישה ,להסעת עובדים חיוניים ליעדם
בבטחה ובמהירות
 ,Moovitחברת ה (Mobility as a Service) MaaS -המובילה ומפעילת אפליקציית הניידות הפופולארית
בעולם ,מודיעה על השקת שירות  .Emergency Mobilization On-Demandהטכנולוגיה של ,Moovit
שפותחה עבור מפעילי תחבורה וארגונים להתמודדות עם אתגרי מגפת הקורונה ,הופכת ציי רכב לספקי
פתרון תחבורה על פי דרישה ,על מנת לנייד עובדים חיוניים ליעדם מבלי לסכן את בריאותם ובריאות
אחרים .הפתרון החדש כבר מיושם על ידי חברות גדולות במספר ערים ברחבי העולם ומסייע בהסעת
עובדים ונותני שירותים בבטחה למקום עבודתם.
בעקבות התפשטות נגיף קורונה ,מפעילי תחבורה ציבורית בכל העולם צמצמו משמעותית את השירות
תוך שהם נאבקים להתאים במהירות את תפעול ציי כלי הרכב למצב המשתנה .כל זאת כשארגונים
ציבוריים וחברות פרטיות כאחד עדיין צריכים לספק לעובדים חיוניים ,כגון אנשי מקצוע בתחום הרפואה,
עובדי סופרמרקטים ,בנקים ,בטחון ואחרים ,דרך בטוחה להגיע לעבודה.
 Moovitהשיקה את שירות הניידות לפי דרישה כדי לספק למפעילי תחבורה ציבורית ולתאגידים גדולים,
פתרון תחבורתי המותאם לצרכים המשתנים במהירות .תוך ימים ספורים ,הטכנולוגיה של  Moovitממירה
ציי רכב לא מנוצלים לשירות ניידות על פי דרישה עבור עובדים חיוניים ,תוך הקפדה על תקנות משרדי
בריאות מקומיים.
הפלטפורמה ניתנת להתאמה אישית לצרכים היחודיים של כל מפעיל ,עירייה או חברה .לדוגמה ,בשירות
החדש ניתן להגדיר בקלות את מספר הנוסעים המותר בכל כלי רכב ,בהתאם לתקנות המקומיות.
נוסעים המשתמשים באפליקציית  Moovitאו אפליקציות מפעילי תחבורה ציבורית המופעלות על ידי
 ,Moovitיכולים להזמין בקלות נסיעה קבועה מראש או על פי דרישה ,כמו גם לבחור את מיקום האיסוף /
הירידה .האלגוריתם המתקדם של  Moovitיתכנן מסלול ולוח זמנים דינמיים תוך שיבוץ מספר נוסעים
לכלי הרכב ,בהתאם לכמות המקסימלית המותרת.

מפעילי תחבורה ציבורית וציי כלי רכב מקבלים עתה הזדמנות להפוך את המשאבים הקיימים שלהם
לצורת תחבורה שונה .השירות מאפשר למפעיל לקבל בקרה מלאה המציגה בזמן אמת תמונת מצב
ברורה וקלה להבנה של מיקומי כלי הרכב ומסלולם.
"כפלטפורמה שבה עושים שימוש מיליוני בני אדם ברחבי העולם על מנת לקבל מידע והדרכה בכל הנוגע
לניידות עירונית ,אנו עוקבים מקרוב על השפעת התפשטות הקורונה על המשתמשים שלנו ,מפעילי
תחבורה ציבורית וארגונים עסקיים וציבוריים" .מסר יובב מידד ,סמנכ"ל הצמיחה והשיווק של .Moovit
"אנחנו כאן כדי לעזור .על ידי הסבת המשאבים הקיימים לאמצעי תחבורה חלופי ,אנו יכולים לסייע
ביעילות להסעת עובדים חיוניים ליעדם באופן ששומר על בריאותם ובריאות אחרים ,בצורה יעילה ומהירה".
מפעילי תחבורה ציבורית ,ציי כלי רכב ועסקים המעוניינים במידע נוסף יכולים לבקר בכתובת:
/https://learn.moovit.com/emergency-ondemand-transit

אודות Moovit
 Moovitהיא מובילה עולמית במתן פתרונות  MaaS - Mobility As A Serviceוהאפליקציה  #1למידע
וניווט בתחבורה הציבורית המפשטת 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  6מיליארד נקודות מידע אנונימיות.
 ,Moovitהזמינה בחינם ב Android, iOS-ו ,Web App-מדריכה את משתמשיה כיצד להתנייד ביעילות
ובנוחות באמצעות כל אמצעי התחבורה .האפליקציה הושקה לראשונה בשנת  2011וכיום משרתת מעל
 750מיליון משתמשים בלמעלה מ 3,100-ערים ברחבי  100מדינות.
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, TomTom
להן היא מספקת את שרותי ה Transit APIs-שלה.

