
הערכה של אפליקציית מידע 

בתחבורה ציבורית במדריד 

סיגל קפלן

וולסקזגיירמו

מונסון  אנדרס



“Mi Transporte” אפליקציית

איתור התחנה הקרובה ביותר•

לוחות זמנים    •

כלי רכב5,000מידע בזמן אמת על •

מידע על תחנות השכרת אופניים עירוניות•

מידע באנגלית לתיירים•

מידע ויזואלי במפות ותמונות  •

2015-השקה 



“Mi Transporte” אפליקציית

2016



שלבי -סקר רב



שלבי -סקר רב

(שילוב אמצעים)מודלים -משתמשים מולטי64.8%•

השתמשו בטלפון נייד חכם83.7%•

50מעל גיל 18%, 30-50בגיל 37%, 15-30גיל 49%•

בעלי רישיון רכב70%•

"חופשי חודשי"קו -בעלי רב78%•

בעלי מוגבלויות  2%•



תוצאות

ימים בשבועאחוז משתמשים

אחרילפניאחרילפני

54532.82.7רכב כנהג

79761.71.7רכב כנוסע

7161.82.7שיתוף נסיעות

98982.42.5מטרו

97975.05.0אוטובוס

65703.03.1רכבת פרברית

21232.12.3אופניים 

13261.91.9אופניים שיתופיות

891005.05.3הליכה ברגל

שינוי הרגלי נסיעה



תוצאות

שינוי הרגלי נסיעה



תוצאות  

(השתמשו במרכיב הזהשלא)% היכרות עם האפליקציה 

חודשים6חודש1

8.58.2הצגת מיקום בזמן אמת

9.97.8ניווט במפה

7.84.7חיפוש תחנות תחבורה ציבורית

19.118.4נסיעה מראה כיוון

22.021.0שמירת תחנות מועדפות

28.418.6התראות על אירועים

40.439.5בתחנה מועדפתצלצול

9.911.6הצגת רשת התחבורה הציבורית

11.311.6הצגת כל אמצעי התחבורה הציבורית

27.028.3"  עזרה"כפתור



תוצאות  

הערכת משתמשים  

חודשים6חודש1ציפיות

3.54.04.1י קוד תחנה"עחיפוש

4.13.93.8י שם תחנה"חיפוש ע

4.13.93.7חיפוש תחנות של קו מסוים

4.33.93.6התחנה הקרובה ביותר חיפוש



מודל  

ציפיות 

התלהבות  

מטכנולוגיה 

שימוש קודם 

באפליקציות  

מידע 

שימוש 

בפועל

כוונות  

לשימוש 

באפליקציה

חיפוש 

תחנות

רמת  

שירות

חיסכון  

בזמן

אמצעים  

נוספים

ערכי ניהול 

זמן

נכונות 

חנה  "לשלם

"וסע

דלת "

"פחמן



מודל  

שימוש 

באפליקציה

מגדר
שינוי  

בזמן 

שינוי  נסיעה

מסלול 

נסיעה

הפחתת  

זמן 

המתנה



מסקנות  

הרגלי נסיעה 

מהנוסעים השתמשו באפליקציה באופן יומיומי  35%•

הרגישו שינוי בנסיעות התדירות60%•

הפחתת זמני המתנה ובחירת מסלול שונה: השינויים העיקריים•

הערכת משתמשים

ההיכרות עם האפליקציה גדלה עם השימוש•

או רק לשלם עבור ההורדה, רב המשתמשים אינם מוכנים לשלם•

הערכת המשתמשים השתפרה עם השימוש•

אמצעי-רב, זמן אמת, חינם: ההיבטים החשובים•

אמרו שישתמשו באפליקציה כאמצעי המידע העיקרי48%•



מסקנות 

הרגלי שימוש  

לחיסכון בזמן מוכנות לשלם קשורה •

השימוש באפליקציה קשור לכוונות השימוש ולנכונות לשלם •

:  השימוש באפליקציות תלוי•

הרגלי חיסכון בזמן •

שימוש באפליקציות קודמות  •

גיל ושימוש בטלפון חכם, מין: התלהבות מטכנולוגיה•

,  "חנה וסע", חיסכון בזמן, רמת השירות, אופציות החיפוש: ציפיות הנוסעים•

שילוב עם אופניים



... תמיד יש מה לשפר

2016 2017


