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O Jakdojade
•

Najpopularniejszy planer podróży

komunikacją miejską w Polsce
•

Przemyślana użyteczność aplikacji i wysoka

jakość wkładanej pracy w rozwój
•

26 polskich miast w zasięgu kliku

•

Jedna z najczęściej pobieranych polskich

aplikacji mobilnych i jedna z
najpopularniejszych stron www w Polsce
•

Zaawansowany algorytm dobierania

optymalnych tras
•

Kopalnia wiedzy o transporcie miejskim i

pasażerach

Nowości w Jakdojade
•

Planujemy sprzedaż biletów poprzez
aplikacje mobilne, z których korzysta
kilka milionów osób

•

Wprowadzamy do Jakdojade dane
o rzeczywistym położeniu pojazdów
komunikacji miejskiej z nadajników
GPS

•

Użytkownik dostaje propozycje trasy
w oparciu o prawdziwe czasy
odjazdów i lepiej planuje swoje
podróże

Jakdojade w Polsce
3 200 000
użytkowników miesięcznie
korzysta z Jakdojade

40 000 000
razy miesięcznie
mieszkańcy polskich
metropolii pytają
o trasę w Jakdojade

30 000 000
odwiedzin mobilnych
miesięcznie to 2x więcej
niż rok temu

35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000

odwiedziny www.jakdojade.pl

Liczba odwiedzin mobilnych
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Rozkłady w Jakdojade
•

Obsługujemy tymczasowe zmiany w komunikacji (święta, remonty, objazdy)

•

Zwracamy plany podróży również w oparciu o dane o rzeczywistym położeniu
pojazdów komunikacji miejskiej z nadajników GPS (w wybranych miastach)

•

Oferujemy kompletną i stale aktualizowana baza współrzędnych GPS
przystanków

•

Rozszerzamy współpracę o kolejne, systematycznie dodawane do systemu
miasta

•

Posiadamy wysoką wydajnośc serwerów, by obsłużyć dowolną ilość zapytań

Oferta cenowa
Wdrożenie do jakdojade
•

Uruchomienie planera połączeń w domenie jakdojade.pl dla komunikacji
miejskiej w Kielcach na wszystkich platformach: Web, Android, iOS

•

Aktualizacja rozkładów w wyszukiwarce

•

Utrzymanie API dla miasta

•

Bieżące aktualizowanie rozkładów, listy przystanków itp,

•

Utrzymanie serwera dla miasta tak, by obsłużyć dowolną liczbę zapytań
użytkowników

•

Monitorowanie zmian w komunikacji i serwisowanie aplikacji

•

Widżet wyszukiwania na stronę www przewoźnika

•

Możliwość rozszerzenia usługi o sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i
monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym

•

Utrzymanie systemu przed 3 lata od daty zawarcia umowy

Rozliczenie
Wdrożenie + opłata miesięczna
Całościowe za 3 lata
•

Standardowe warunki SLA

Kwota [zł netto]
2000 + 700
20 000

SLA
Modele reagowania na błędy w godzinach 9-17 w dni robocze
•
Stardardowy pakiet:
Błędy krytyczne:
Błędy jakości:

reakcja w ciągu 4 h
reakcja w ciągu następnego dnia roboczego
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Kontakt

Aleksandra Sikorska
790890858
Manager ds. relacji

aleksandra.sikorska@jakdojade.pl
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