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IZICARRIS facilita serviço de transporte em Lisboa

TEMPOS DE ESPERA EM ANDROID
Com o objetivo de facilitar a utilização e o acesso aos serviços de
transporte na cidade de Lisboa, a CARRIS e a IZIMOOVE
desenvolveram, a IZI CARRIS.
A IZI CARRIS é uma aplicação que permite consultar, em plataformas
Android, o tempo de espera para o autocarro desejado.
Disponível no Google Play, a IZI CARRIS é uma aplicação gratuita
que, acedendo à internet, permite disponibilizar, na própria app, os
tempos de espera até à chegada dos próximos veículos da CARRIS a
cada paragem. Em modo off-line, pode consultar o percurso das
diversas carreiras da rede.
De fácil utilização, o menu principal da app contempla 5 opções:
 Paragem - onde pode pesquisar por uma paragem (por nome,
localização ou código SIP), para posteriormente consultar os tempos
de espera das diversas carreiras da paragem selecionada;
 Carreiras – onde pode pesquisar por uma carreira, para
posteriormente visualizar o seu percurso e selecionar a paragem
relativamente à qual pretende consultar os tempos de espera;
 Tempo de espera – onde são visíveis os tempos de espera da última
paragem consultada;
 Recentes – onde pode aceder às últimas 10 paragens consultadas,
para posteriormente consultar os respetivos tempos de espera;
 Informações – onde estão presentes os contactos da CARRIS.

A IZIMOOVE é uma start-up portuguesa de base tecnológica, que
desenvolve consultoria e produtos para gestão da mobilidade.
A CARRIS tem-se empenhado na criação de soluções inovadoras que
permitam um acesso mais fácil, rápido e eficaz à informação sobre os
horários, percursos etc. Neste âmbito, para além do SMS e E-MAIL
AO MINUTO (através dos quais se pode obter informação sobre o
tempo de espera até à chegada do próximo veiculo) da versão mobile
do site CARRIS e dos simuladores de viagens, tem, também
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trabalhado em app para smartphones, como é o caso da app para
Nokia e agora da IZICARRIS para Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.izimoove.carris

