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Benvinguts a la
mobilitat 2.0!

Benvinguts a la mobilitat 2.0
myBus fa que el transport públic sigui més atractiu. Els nostres
productes s’ajusten a la perfecció a les necessitats dels seus
clients, ja que aquests són el nostre centre d’atenció.
I en això treballem de forma molt pragmàtica: les nostres
variades aplicacions telemàtiques ja porten integrades hardware
i software. D’aquesta manera, vostè disposarà de la solució més
econòmica possible. El nostre SAE està 100 % integrat a la
tecnologia web 2.0.

La nostra oferta en un cop d’ull
myBusWeb: myBus l’ajudarà a crear
un portal modern i accessible. Gràcies al
nostre framework per a aplicacions
web, en un tres i no res podrà adaptar el
disseny de la pàgina web al disseny
corporatiu de la seva empresa.
D’aquesta manera podrem posar en
funcionament la seva pàgina web de
forma ràpida i econòmica.
Així doncs, el seu portal d’Internet serà accessible tant des
d’ordinadors convencionals com des de dispositius portàtils
(iPhone, PDA, etc.).

myBusTrip: Els seus clients necessiten informació sobre els
horaris i volen planificar el seu itinerari minuciosament. I tot això
se’ls ha de facilitar de forma senzilla, ràpida i accessible. myBus li
dóna la solució: integrem el seu transport públic en l'aplicació de
GoogleTransit. Per consultar des de casa o durant el viatge.

 Propostes de rutes amb informació sobre la durada del
trajecte, l’hora d’arribada i el nombre de transbords.
 Mapes interactius (basats en Google Maps) amb indicacions
sobre l’itinerari.
 Integració a myBusWeb

myBusUpdate: A través de la seva pàgina web, els seus
clients podran consultar els horaris actualitzats de qualsevol
parada. myBusUpdate quedarà integrat a myBusWeb i també
s’hi podrà accedir a través de dispositius mòbils (iPhone, Android
etc.).
En cas que ho desitgi, la informació actualitzada sobre els horaris
també es podrà visualitzar en pantalles instal·lades a les parades
o edificis dels voltants (andanes, recepcions d’hotels, sales
d’espera d’hospitals, etc.).

myBusInfo: myBusInfo es
preocupa d’oferir al passatger tota la
informació important durant el
viatge, i per això instal·lem pantalles
TFT Full HD (>22”) a cadascun dels
compartiments dels seus vehicles. En
vehicles més grans també és possible
instal·lar sistemes amb diverses
pantalles. En aquestes pantalles
podrà reprendre l’atractiu disseny
visual que hagi utilitzat a la pàgina

web. La informació següent es mostrarà de forma clara i
fàcilment llegible:
 Propera parada
 Parades successives
 Possibilitats de transbord i els respectius horaris
 Mapa dels voltants de la parada amb indicacions sobre
punts d’interès

myBusAd: myBusAd li permet mostrar publicitat estàtica i
dinàmica a les pantalles dels seus vehicles (myBusInfo). La seva
empresa o els propis anunciants podran actualitzar diàriament el
contingut d’aquestes pantalles. La publicitat dinàmica, en
particular, ajuda a augmentar l’efectivitat dels anuncis, ja que la
projecció de les pantalles s’adapta a la ubicació actual del
vehicle. Així, per exemple, abans d’arribar a un centre comercial,
les pantalles podran mostrar les últimes ofertes que hi ha
disponibles. Això permet dirigir la publicitat de forma més eficaç
als clients potencials. Més enllà de la publicitat, les pantalles Full
HD ofereixen una infinitat de possibilitats: notícies, anunci
d’esdeveniments, informació ciutadana, art, entreteniment, etc. I
estarem encantats d’atendre altres propostes.

myBusEco: myBusEco reflecteix la preocupació de myBus per
la sostenibilitat ecològica. Els oferim dues eines per aconseguir
que el seu transport públic sigui encara més sostenible:
 Mitjançant el seguiment detallat del recorregut dels seus
vehicles, amb l’ajuda de les nostres aplicacions
telemàtiques podrà identificar i corregir els temps
d’inactivitat del seu parc mòbil.

 Mitjançant el registre de les emissions de CO2 produïdes
pel parc mòbil, es poden adquirir Certificats d’Emissions
Reduïdes i, d’aquesta manera, gestionar el parc mòbil de
forma respectuosa amb el medi ambient. La compra i la
gestió d’aquests certificats es poden efectuar a través de
myBus.

myBusManage: Gràcies a myBusManage podrà gestionar les
seves aplicacions telemàtiques, tant del parc mòbil com de totes
les aplicacions de myBus. Com que myBusManage és una eina
basada en Internet, vostè podrà seguir fent ús del seu hardware
sense cap mena de problema. myBusManage té, entre d’altres,
les funcions següents:
 Gestionar les estacions
 Modificar els horaris i els itineraris
 Estadístiques sobre la puntualitat i l’efectivitat de la xarxa
 Gestionar myBusAd
 Gestionar el parc mòbil i els conductors

La nostra filosofia
L’eficiència en la despesa, l’accessibilitat, un software innovador i
la sostenibilitat ecològica són els quatre pilars de la filosofia de
myBus:


Eficiència en la despesa gràcies a hardware i software
modularitzat. Amb la nostra oferta de hardware i software
d’immediat funcionament li oferim la màxima eficiència en
la despesa. Triarem el hardware estàndard de nova
generació més òptim per al seu projecte.



Accessibilitat: els passatgers són el nostre centre
d’atenció. myBus té un plantejament innovador, modern i
dinàmic, però el més important és la seva accessibilitat. La
informació arriba directament als clients de forma fàcil,
ràpida i clara, i així fa la interfície home-màquina molt més
eficient.



Innovador software de codi obert i interfície oberta: Un
requisit bàsic per a una comunicació òptima són les
interfícies obertes. Per això ens assegurem que el nostre
software s’integri sense problemes i que compleixi els
estàndards actuals.



Sostenibilitat ecològica total: Un dels principals
beneficis del transport públic respecte del vehicle privat és
el seu respecte al medi ambient. myBus dóna suport a la
sostenibilitat ecològica del transport públic amb la seva
gamma de productes myBusEco.

