
 

 Moovit מקלה על נוסעי הרכבת: מהשבוע ניתן להנפיק שוברי עלייה לרכבת

 ישירות באפליקציה

 כחלק מההתגייסות של חברת Moovit להקל על הנוסעים בתחבורה הציבורית בתקופת הקורונה,

 החל מהשבוע ניתן יהיה להנפיק מהאפליקציה את שובר הכניסה לרכבת ישראל, הנדרש כיום

 מהנוסעים על פי הנחיות משרד הבריאות בנוסף לכרטיס הנסיעה, וזאת כדי להגביל את מספר

 הנוסעים בכל קרון.

 נוסעים רבים אינם מודעים להנחיה החדשה לגבי שובר כניסה לתחנת הרכבת, או שהם שוכחים ממנה

 ומגיעים לתחנות הרכבת בלעדיו ומבזבזים שם זמן בעמידה בתור כדי להנפיק אותו.

 עכשיו ניתן לעשות זאת דרך אפליקציית Moovit בכמה צעדים פשוטים:

 מתכננים את הנסיעה במסך 'תכנון מסלול' ובוחרים באפשרות הנסיעה המועדפת 1.

 אם המסלול המוצע כולל נסיעה ברכבת, יופיע הכפתור 'הזמן שובר נסיעה לרכבת'. יש ללחוץ2.

 על כפתור זה ולבחור בשעה היציאה והיעד הרלוונטיים לנסיעה.

 במסך הבא, מזינים את השדות: תעודת זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד ולוחצים 'אישור הזמנה' 3.

 אחרי מספר רגעים מקבלים בנייד קוד אימות ב-SMS, מזינים אותו ובתוך זמן קצר מקבלים4.

 למכשיר בדוא"ל או SMS את שובר הכניסה.

 על הנוסעים לזכור כי שובר הכניסה לתחנת הרכבת אינו מחליף את כרטיס הנסיעה ויש לרכוש כרטיס

 עבור הנסיעה מבעוד מועד או בקופות בתחנה. הכניסה לתחנת הרכבת תתאפשר רק לאחר הצגת

 השובר ומומלץ להיערך להצגתו יחד עם אמצעי זיהוי בכניסה לתחנה. השירות זמין בשלב זה

 למשתמשי iOS (אייפון) ויהיה זמין בזמן הקרוב גם למשתמשי אנדרואיד.

 פישוט תהליך הנפקת השובר והעובדה שאפשר לעשות את כולו מהנייד יסייעו בהורדת חסם שעלול

 למנוע ממשתמשים לנסוע בתחבורה ציבורית בתקופה רגישה זו. כתמיד, חברת Moovit מחויבת

 לסייע למשתמשי התחבורה הציבורית להתנייד במהירות ובצורה חכמה.

 

חברת Moovit (www.moovit.com), חברה בת של Intel, היא מובילה עולמית במתן פתרונות ניידות (
 Maas- Mobility as a Service) ומפעילת האפליקציה הפופולרית בעולם למידע וניווט בתחבורה

MaaS-בחיזוק תחום הMobileye -הציבורית. החברה נרכשה על ידי אינטל במאי 2020, כדי להצטרף ל 

 בחברה. יחד, Moovit ו-Mobileye  יאיצו את המעבר העולמי לתחבורה אוטונומית.

 Moovit, הזמינה ב-Android, iOS ו-Web App, מדריכה את משתמשיה כיצד להתנייד ביעילות ובנוחות

 בסביבה העירונית בכל אמצעי התחבורה.  לשרות, שהושק ב-2012, יש כיום למעלה מ-800 מיליון

 משתמשים, ביותר מ-3200 ערים ב-104 ארצות.

 Moovit אוספת עד שישה מיליארד נקודות מידע אנונימיות ביום שמתווספות למאגר הגדול בעולם של

 נתוני נסיעה וניידות עירונית. החברה מציעה פתרונות MaaS המופעלים על ידי AI, הכוללים תכנון,

 תפעול ואופטימיזציה, שלהם ערך מוכח בהפחתת עומסי תנועה, הגדלת מספר הנוסעים, הגברת

 היעילות וניצול הנכסים הקיימים עבור ממשלות, ערים, רשויות תחבורה וחברות פרטיות. חברות

 בולטות בתחום כמו Microsoft, Uber ו- Cubic כבר משתפות פעולה עם Moovit כחלק מהמוצרים

 שלהן בתחום הניידות.

 

https://www.moovit.com/
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions


 

 

 


