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A megoldás

Az eredmény

GPRS alapú adattovábbítás
A Diszpécser Központ és az autókban elhelyezett POS terminálok GPRS adatkapcsolat segítségével tudnak 
kommunikálni. Ennek az az elônye, hogy az aktuális cím részletes adatait már nem a diszpécsernek kell az URH 
készülék segítségével lediktálni a taxisofôrnek, hanem a diszpécserszoftver automatikusan elküldi szöveges 
üzenet formájában a kiválasztott taxiban található POS terminálra. A folyamatos adatátvitel még pontosabb és 
színvonalasabb szolgáltatást eredményez.

További esettanulmányok: vodafone.hu/uzleti/kozep-nagyvallalatok/miert-a-vodafone/partner-halozatunk/esettanulmanyok

Tamás Miklós
elnök
City Taxi 

A City Taxi a Vodafone segítségével megtalálta a legjobb megoldást. „Az eddig élôszóban történô rendelésfelvételt és cím-
kiadást felváltotta egy GPRS alapú adattovábbítás” – magyarázza Tamás Miklós, a taxi társaság elnöke.  Az autókban elhe-
lyezett POS terminál bevezetésével a diszpécserszoftver automati-kusan, szöveges üzenet formájában továbbítja az adatokat 
a terminálra. „A címet a diszpécser ugyan beolvassa, de a megrendelés összes további adata már a terminálban jelenik meg.  
Ez nemcsak a szolgáltatás pontosságát eredményezi, hanem adatvédelmi szempontból is nagy lépés: a megrendelô neve, címe, 
extra igényei csak a sofôr számára elérhetôek” – ismertette a rendszer mûködését Tamás Miklós. 

A Vodafone segítségével egy egyedülálló elszámolási rendszert is bevezetett a City Taxi. Az állandó partnereknek biztosított 
csekktömböket felváltotta az e-taxi kártya. 

A chipkártyával történô fizetéskor a gépkocsiból a POS terminál azonosítót küld az elszámoló központ részére, amely az utazás 
nadataival együtt elkészíti az elszámolást is, a megrendelô pedig egy internetes oldalon figyelemmel kísérheti a számlázandó 
tételeket. Így amellett, hogy a munkavégzés hatékonyabbá vált, az ügyfeleknek is sokkal kényelmesebb az elszámolás.

A gyorsaság és a pontosság  
mellett a megrendelők adatainak 
védelmére is figyelni kell

A probléma
Egy taxitársaságnak nagyon fontos, hogy megrendelôinek a lehetô legszínvonalasabb és legmegbízhatóbb szolgáltatást nyújtsa. 
Nemcsak a gyorsaságra és a pontosságra kell törekedni, hanem a megrendelôk adatainak védelmét is szem elôtt kell tartani. 

Ezeknek a feladatoknak az ellátása több ember munkáját igényli, ami nemcsak idôigényes és költséges folyamat, de 
sokszor nem is a legpontosabb. A feladat tehát egy olyan rendszer kiépítése, amely a taxivállalat dolgozói számára a  
lehetô legpontosabb adatokat nyújtja a megrendelô igényeirôl úgy, hogy közben az utasok adatainak védelmét is biztosítja.

A megrendelő adatainak védelme

A megrendelés adatainak gyors,  
 pontos és követhető  feldolgozása

Hatékony erőforrás-kihasználtság

Színvonalasabb  kiszolgálás

„A Vodafone  
segítségével még  
megbízhatóbbá és  

színvonalasabbá váltak
szolgáltatásaink.”


