INFORME HORÁRIOS E SERVIÇOS AOS
PASSAGEIROS, COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ
Sistema inovador de informação automatizada ao passageiro, por app, browser e painel eletrônico

Plano de viagem
Informa como ir de ônibus de
um local a outro da cidade.
Onde embarcar, onde baldear,
onde descer.

Painel eletrônico
Exibe as previsões de horário
em painéis eletrônicos.

Previsão horária
Informa em tempo real a
previsão de horários do
ônibus.

Web
Interface Web de fácil compreensão, permitindo uma
experiência de navegação
agradável ao usuário.

Itinerários e paradas
Informa os pontos de ônibus
mais próximos e as linhas que
passam no local.

App
Permite acessar as informações de qualquer lugar com um
smartphone.

Alertas de embarque

O usuário é alertado quando o
ônibus estiver se aproximando do
ponto de embarque ou desembarque selecionado, por vibração, sinal
sonoro e notificação por texto.

Mensagens da operação

Avisos textuais sobre mudanças no
funcionamento da linha são exibidos
no app ao selecionar uma linha.

Acessibilidade universal
Preferências do tripulante

Fornece as melhores opções de deslocamento por ônibus entre um local a
outro, com linhas a utilizar, locais de embarque e desembarque, baldeações e trechos de caminhada.

Previsão de horários

A previsão de chegada do próximo
veículo no local selecionado é
fornecida em tempo real pelo ETA
– "Estimated Arrival Time”.

Painel de horários

A previsão de saída do próximo
veículo nos terminais de ônibus é
fornecida em tempo real pelo ETD
– "Estimated Departure Time".

Localização das paradas

Exibe os pontos de ônibus mais
próximos e as linhas de ônibus
que passam no ponto selecionado, com seu itinerário.

Integrações

Integrado ao sistema de programação horária e monitoramento
de frotas.

O mesmo app pode ser utilizado
pelo cego por meio do TalkBack ou
VoiceOver.

Android e iOS

Disponível na Google Play Store e
Apple Store.

Navegador internet

Solução disponível ao usuário
também por navegador internet.

Horários programados

Os horários programados de saída
de cada terminal ou ponto inicial
são exibidos ao usuário.

Acessibilidade avançada
Requisição de embarque

Ao escolher a sua condução, a
requisição é enviada ao CCO e ao
motorista automaticamente.

Alerta de embarque

O cego poderá ser avisado da
aproximação do ônibus através
de um alerta sonoro e vibratório.

Painel do motorista

Ao se aproximar do local de embarque, um alerta sonoro e visual é ativado
para avisar o motorista do embarque iminente do cego.

EMPRESA CATARINENSE LÍDER NACIONAL EM SOLUÇÕES OTIMIZANTES PARA OPERAÇÃO DE
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Experiência

Agilidade e eﬁciência

Atentos ao futuro

Há mais de 20 anos, a WPLEX
vem auxiliando, com sucesso,
clientes em todo Brasil.
Criamos diversas soluções
pioneiras presentes até hoje
no mercado nacional.

Desenvolvemos softwares,
com avançados algoritmos
otimizantes. Trabalhamos
com foco no cliente entendendo suas necessidades, entregando soluções.

Pesquisamos e desenvolvemos
soluções para os novos problemas do transporte público.
Trabalhamos em parceria com
Universidades, Centros de
Pesquisa e Clientes.

Programação
de horários

Escala periódica
de tripulantes

Monitoramento
de frotas

Sucesso do cliente
O envolvimento de cada cliente com nossas soluções é tratado
desde o início como uma jornada única, para que os resultados
desejados sejam alcançados com rapidez e eficiência.
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Informação ao
passageiros

Fale Conosco!
info@wplex.com.br
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