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Metropolis Transport Platform – nowoczesne usługi mobilności
w Twoim mieście
Kompleksowe rozwiązanie dla sprawnego wdrożenia systemu elektronicznego biletu, dynamicznej
informacji pasażerskiej i karty mieszkańca.

Kompleksowy i nowoczesny system sprzedaży i obsługi
pasażera:

nowoczesny portal klienta, aplikacja mobilna umożliwiające zdalne i bezgotówkowe zakupy oraz
wygodne odbywanie podróży;
wysokiej klasy wyposażenie pojazdów, kontrolerów, stacjonarnych i mobilnych punktów sprzedaży;
obsługa nowoczesnych kanałów płatności, również zbliżeniowe karty płatnicze w modelu Mass
Transit Transport, jak i nowoczesne karty miejskie/mieszkańca.

Intermodalność i integracja taryfowa:
możliwość włączenia w system również innych miejskich lub gminnych środków transportu;
dynamiczna konfiguracja dowolnej liczby biletów i usług miejskich podlegających sprzedaży
i rozliczeniu;
pełna obsługa podróży w oparciu o bilety czasowe, strefowe, taryfę odległościową lub
przystankową w modelu CheckIn/CheckOut lub BeIn/BeOut;
pełna obsługa rozliczeń pieniężnych, dofinansowań, ulg;
kreowanie promocji i ofert specjalnych dla pasażerów.

Pewność inwestycji:
eliminacja fraudów i uszczelnienie systemu dystrybucji biletów;
architektura zapewniająca bezpieczeństwo gromadzonych danych, wydajność analizy
i wymiany informacji (RESTfull Open API wraz z IoT), modułowość i rozwój przez wiodącego
dostawcę rozwiązań informatycznych;
wiele możliwości wdrożenia (chmura, kolokacja), różne warianty utrzymania;
różne warianty finansowania inwestycji, również leasing, model operatorski, możliwość skorzystania
z dofinansowania UE;
krótki czas wdrożenia i pewność sukcesu projektu.

METROPOLIS TRANSPORT PLATFORM: WIĘCEJ NIŻ TYLKO SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW



Jakie korzyści zauważą mieszkańcy Twojego Miasta?
Wygoda zakupu biletów lub innych usług miejskich przez nowoczesną mobilną aplikację lub portal
pasażera, z płatnością i dostępem do konta pasażera on-line;
Wygoda korzystania z biletu w telefonie lub na nowoczesnej, wieloaplikacyjnej karcie miejskiej, która
może służyć również jako bezpieczny identyfikator mieszkańca;
Możliwość zakupu biletów za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej, również bezpośrednio
w pojeździe, z możliwością przejazdu w taryfie odległościowej;
Łatwiejsze podróżowanie i mniej straconego czasu dzięki dynamicznej informacji pasażerskiej
dostępnej również w telefonie;
Dostępność korzystnej taryfy biletowej kreowanej przez organizatora transportu;
Nowy standard komunikacji ze służbami miejskimi za pomocą portalu pasażera i aplikacji mobilnej –
możliwość zgłoszenia zauważonych problemów, usterek, reklamacji w trybie on-line;
Możliwość wniesienia opłaty dodatkowej bezpośrednio u Kontrolera, również za pomocą karty
płatniczej.

Jakie korzyści zauważy Organizator Transportu
i Przewoźnicy w Twoim Mieście?

Obniżenie kosztu rozwoju i utrzymania systemu poboru opłat dzięki wyeliminowaniu uzależnienia
od dostawcy infrastruktury systemu poboru opłat;
Zapewnienie rozszerzalności systemu płatności i rozliczeń, umożliwiające łatwe włączanie kolejnych
podmiotów związanych z intermodalnością transportu miejskiego (np. Taxi, Car – sharing, Rower
miejski);
Efektywny mechanizm pozyskiwania opłat od pasażerów, zautomatyzowanie i uszczelnienie
systemu rozliczania dopłat dla operatorów przewozów;
Zapewnienie nowoczesnych interfejsów umożliwiających realizację koncepcji „OpenData” dla
danych w obszarze miejskiego transportu;
Otwarte warianty rozwiązania w wybranym CPD lub chmurze;
Możliwość optymalizacji układu tras komunikacyjnych regionu, rozkładów jazdy oraz oferty
przewozowej na podstawie analizy danych o faktycznym obciążeniu lokalnych linii komunikacyjnych
w trybie rzeczywistym;
Kontrola bieżąca pracy taboru, jego zapełnienia oraz możliwość zgłaszania sytuacji awaryjnych
dyspozytorowi lub służbom publicznym przez kierowcę.
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