EGY ÚJABB ESÉLY
Már letölthető a TransIT DKV gyengénlátó verziója
A DKV Zrt. a város Smart City elképzeléseihez igazodva 2015 novemberétől új alapokra helyezte
és szélesítette a helyi közösségi közlekedési utastájékoztatási rendszerét. Megújult a Társaság
weboldala, valamint elindult egy valósidejű közlekedési információkat tartalmazó mobil applikáció,
a TransIT DKV.
A valósidejű közlekedési információkon alapuló mobil applikációt, a Társaság a debreceni közösségi
közlekedést igénybe vevők utazásának megkönnyítése érdekében folyamatosan fejleszti.
Az applikáció tartalmazza a menetrendi információkat, azonnal megjelennek rajta a helyi közösségi
közlekedésre vonatkozó forgalmi hírek, és útvonaltervezésre is alkalmas, így ezzel a Debrecenbe érkező
vendégek, turisták is könnyen kiigazodhatnak a helyi közösségi közlekedési hálózatban.
A többnyelvű alkalmazás ingyenes, a letöltését követően azonnal használható, a rendszer nem igényel
semmilyen regisztrációt. Az alkalmazásnak köszönhetően a helyi közösségi közlekedést használók azonnal
értesülhetnek az egyes helyi járatú autóbuszok, trolibuszok vagy villamosok pontos közlekedéséről,
az egyes vonalakat érintő forgalmi hírekről.
Elkészült a gyengénlátó verzió is
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete és a DKV még tavasszal megkezdte az applikáció
gyengénlátók számára is jól használható verziójának kidolgozását. Társaságunk és a fejlesztő HC Linear Kft.
a munka során folyamatosan együttműködött a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével.
A mobil alkalmazás gyengénlátók számára tovább fejlesztett verziója iOS készüléken, az eszköz
felolvasó funkciójának bekapcsolását követően a képernyőn található összes információt felolvassa.
A funkció minden menüpontban működik, ennek köszönhetően lehetőség nyílik a látássérülteknek
az útvonaltervezésre, megállóhely-, illetve járatkeresésre, de információt kapnak a forgalmi hírekről,
értékesítési pontokról és a valósidejű menetrendi információkról is.
Ez a megoldás Magyarországon úttörőnek számít a közösségi közlekedésben, melynek köszönhetően
a vak és gyengénlátó utasaink is ugyanolyan eséllyel jutnak információhoz a helyi közösségi közlekedést
érintően, mint ép társaik.
A DKV Zrt. mindig fontosnak tartotta, hogy fogyatékkal élő utasai is biztonsággal használhassák a helyi
közösségi közlekedési eszközeit. Járműveink 95 százaléka már akadálymentes. A 2-es villamos elindulása
előtt a mozgássérült és gyengénlátó emberek egy-egy csoportja még a remízben, az álló járművön
ismerkedhetett a CAF villamossal, hogy később, a forgalomban az utazásuk során ne alakulhassanak ki az
ismeretlenségből adódó, számukra veszélyes helyzetek. A mobil applikáció már letölthető, gyengénlátók
számára kifejlesztett változata egy újabb lépés a Társaság részéről a vak és gyengénlátó utasai felé egy jobb
életminőség elérése érdekében.
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