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InfoTransit: valós idejű, térkép alapú utastájékoztató rendszer
A honlap célja a KMKK Zrt. Hatvani TIG által közlekedtetett autóbuszjáratokról valós idejű
információt szolgáltatni az utasok számára, ezzel segítve az aktuális utazások jobb
tervezhetőségét, kiszámíthatóságát.
A rendszer elérhetősége
A http://menetrend.hatvanivolan.hu címet beírva, vagy a www.kmkk.hu oldalon a Szolgáltatások
→Valós idejű utastájékoztatás → InfoTransit | Hatvan menüpontra kattintva.
Használjon teljes képernyős megjelenítést, javasolt felbontás min. 1280x1024. Amennyiben ennél
kisebb felbontású képernyővel rendelkezik, böngészője zoom funkcióját használva csökkentse az oldal
méretet. Általában a Ctrl billentyű és az egér görgetés együttes alkalmazása szolgál erre a célra.
A térkép használata
A térképen megjelenik minden KMKK Zrt. Hatvani TIG által közlekedtetett járat valós helyzete. Az
autóbuszok színe a menetrendhez igazodóan zöld ha pontos, sárga ha késik és piros ha siet a járat. Az
egyes autóbuszokra kattintva megtekinthető az autóbusz rendszáma, az aktuális menetrendi
vonalszáma, a késés/sietés pontos mértéke, valamint az adatok frissességét jelző időpecsét. A késés
mértékét pozitív, a sietését pedig negatív időadat jelzi.
A térképre nagyítva megjelennek a megállóhelyek. Egy megállóhelyre kattintva megjelenik a megálló
azonosítója és neve, illetve a megállót érintő időben következő öt járat vonalszáma, indulási ideje és
célállomása. Amennyiben az indulási idő csillaggal jelölt, a járat valós idejű, dinamikus (a jármű valós
térbeli pozíciójából számított) előrejelzése látható. A navigációs gombokkal a későbbi járatok is
láthatóvá válnak. A helyközi és a helyi megállókat külön szimbólum jelöli a térképen.
A kereső mezők használata
Keresés címekre: A kereső mezőbe a településnevet és vesszővel elválasztva út/utca megnevezést
kell beírni. A keresés eredményét mutató térképi jelölőre kattintva a keresett ponthoz legközelebb eső
négy megálló felsorolása lesz látható, távolság adatokkal együtt.
Keresés megállókra: A kereső mezőbe a megállóhely nevét, azonosítóját vagy bármelyiknek egy
részét beírva egy legördülő listából választó ki a megfelelő megálló. A keresés eredményeként a
térképen megjelenik a megálló.
Utazás időpontja: Az utazás tervezett dátumát és idejét megadva, bármely megállóra kattintva, csak
a kért időpontnak megfelelő járatok jelennek meg. Jelenleg max. 2 nappal előre lehet a járatokra keresni.
A honlapon mindig az aktuális menetrend szerepel. Felhívjuk az utazni szándékozók figyelmét az utazás
tervezéséhez, hogy a menetrendváltozások az életbelépésüket megelőzően 2-4 nappal kerülnek csak
fel a honlapra.
Járatok: A Hatvani Volán felirat előtt megjelenő + jelre kattintva abc sorrendben megjelennek
autóbuszvonalak. Egy vonalat kiválasztva a vonalon található összes megállóhely megjelenik a
térképen. Az országos és regionális vonalak számozása megegyezik a hivatalos autóbusz
menetrenddel. A helyi járatok tekintetében a vonalszám Hatvan esetében H betűjellel kezdődik, majd a
helyileg is használt vonalszámmal folytatódik.
Megjegyzés: A honlap egyelőre nem tartalmaz információt a társ Volán társaságok által közlekedtetett
járatokról, azok nem jelennek meg a térképen járműként, valamint nem szerepelnek a megállóhelyi
előrejelzési listákban sem. Az országos Hivatalos Autóbusz Menetrend elérhetősége:
http://www.menetrendek.hu/

