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Céljaid elérhetőbbek,
mint gondolnád
Személyre szabott, elektromos-kerékpár alapú mobilitás rendszerek, a dokkolástól a töltésen
át egészen az a GPS-szel nyomon követett felügyeletig. Működő, gyakorlatban bizonyított,
rugalmas, azonnal telepíthető. A legegyszerűbb egyállomásos kialakítástól a komplex,
regionális szolgáltatásokig.

Elektromos bringa, bringabérlet, közbringa rendszer. Mind ismert fogalom. Ha azonban ezekből
a fogalmakból könnyen használható rendszert akarunk magunknak gyúrni (legyünk kis-, közép, vagy
nagyvállalkozás, turisztikai szolgáltató, campus, vagy ipari park, irodaház vagy lakóközösség, esetleg
önkormányzat mobilitásfejlesztési célokkal, vagy ezek tetszőleges kombinációja), az óvatosság veszi át
a lelkesedést.
„Informatikai fejlesztés”, „Józsi bácsinak kell kiadni a biciklit”, „sokba fog kerülni”, csak példák azok közül
az ellenérvek közül amelyek meghiúsíthatnak egy ilyen beruházást, fejlesztést.
A Pannon WOW által kínált szabadon méretezhető csomaggal az összes fenti kellemetlenség
kiküszöbölhető, vagy akár fel sem merül. Az igényekhez illeszkedő rugalmas megoldást tudunk adni rövid idő
alatt, hosszabb idejű informatikai fejlesztés nélkül.
Az általunk kínált szolgáltatás alapja egy Belgiumban kifejlesztett, több helyen kipróbált és használt
megoldás a WOW-Mobility Solution.
Többek között annyiban más a Pannon-WOW a világban máshol elérhető bringarendszerekhez képest, hogy:
• szabadon méretezhető (a legkisebb méret az 1 állomás), szabadon bővíthető,
• XXI. századnak megfelelő applikációs-, regisztrációs-, fizetési megoldásokat tartalmaz (nem
ügyfélszolgálaton, vagy a kölcsönző állomás kezelőfelületen kell a rendszerhez csatlakozni),
• a kerékpárok egyedülálló, intelligens, aktív GPS nyomon követésűek, tetszőleges helyen lezárhatók,
• a kerékpárok induktív töltésűek, amellyel megelőzhetők a dokkolás-csatlakoztatás során előforduló hibák,
az akkumulátorokat a töltés során nem kell eltávolítani,
• aktív lopásvédelemmel és központi vészjelzéssel ellátottak,
• a felügyeleti rendszer biztosítja a kerékpárok könnyű előfoglalását,
• meghatározható az a földrajzi terület, amin belül a kerékpár használható.
A Pannon WOW az első kézzelfogható, hatékony megoldás, hogy ne csak nagyban, hanem kicsi méretben
is valóban életünk részéve váljon a környezettudatos, sokak számára elérhető mobilitás.
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Vállalkozásoknak
Olyan vállalkozásoknak, amelyek támogatni szeretnék
munkavállalóik mobilitását akár a különböző telephelyek
között, ebédidőben, vagy munkába járásukkor. Ideális azon
utazásokra, ahol az egyszeri megtett távolság nem több,
mint 15-20 km.
Az általános gyakorlat szerint kerékpárokhoz a hozzáférést
a vállalkozás határozza meg, ez esetben
a használatért a munkavállaló nem fizet.

Turizmus
Olyan turisztikai vállalkozásoknak
(szálláshelyek, kerékpárkölcsönzők, turisztikai
attrakciók, egyéb közlekedési csomópontok
környezetében), akik fejleszteni szeretnék
szolgáltatásaikat és ehhez kapcsolódóan
többletbevételt remélnek.
Ilyen esetben a kerékpárt használó
a használatért fizet előre meghatározott
tarifarendszer szerint.
A szolgáltató számára plusz munkaköröket
nem jelent a beruházás, a rendszer teljesen
autonóm, a megtérülése pontosan mérhető,
számolható.
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Ingatlan fejlesztők,
üzemeltetők
Nagyobb ipari parkok, irodaházak környezetében
több vállalkozás együttes igényeinek kiszolgálására
akár az ingatlan bérbeadási szolgáltatások
elemeként (tarifamentesen), akár bérleti díjért
bárkinek, aki területen megfordul rendszeresen vagy
esetileg.

Közösségi közlekedés
Önkormányzatok, oktatási intézmények (elsősorban campusok), sportlétesítmények,
rendezvények, események számára, ahol nagyobb közösségek eseti, vagy rendszer
mobilitás igényeinek kielégítésére, annak fejlesztésére van szükség. Ebben az
esetben a nagyobb számú, de rövidebb távokkal jellemezhető használathoz
igazodó tarifarendszer alkalmazható. Ilyenkor kiemelten fontos, hogy a rendszer
felhasználójává könnyen válhasson bárki a nap 24 órájában helyfüggetlenül,
a kerékpárok pedig megbízhatóan és gyorsan töltődjenek és amint lehet újra
elérhetőek, bérelhetőek legyenek. A Pannon WOW ezekre az esetekre komplett,
üzemeltetési szolgáltatásokat is tartalmazó csomagot kínál.
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Összefoglaló
Az általunk forgalmazott elektromos kerékpár bérleti rendszer legkisebb mérete
1 állomás (5 kerékpárdokkolóval) és 5 kerékpár. Ez a méret mind az állomások,
mind a kerékpárok számát tekintve tetszőlegesen bővíthető, skálázható (nem
szükséges, hogy a dokkolók és a kerékpárok száma megegyezzen).
A rendszer minden eleme kész (nem áll fejlesztés alatt) és működési
referenciával rendelkezik (LinBike, Lynköping). Azonnal megrendelhető és
telepíthető, európai fejlesztésű, úgy a kerékpárok, mint a szoftver tekintetében.
A rendszert összefogó felügyeleti szoftver lehetővé teszi, hogy a még regisztrálatlan,
jövőbeli felhasználó legfeljebb 5 perc alatt bérlővé váljon és a kerékpárt használatba
tudja venni. A bérléshez pusztán okostelefonra és (adott esetben) bankkártyára van
szükség.
A dokkolt kerékpárok lítium-ion akkumulátorait vezeték nélkül tölti a dokkoló.
A rendszer részét képező smart-zárakkal a kerékpárok bárhol lezárhatók, azok
nyitását a rendszer csak a bérlő személyek számára teszi lehetővé.
A kerékpárok könnyűek, maximális sebességük 25 km/h, váltóval és
7 fokozatú elektromos rásegítéssel rendelkeznek. A rendszer tetszőlegesen
bővíthető autó, vagy bármilyen más közlekedési eszköz (pl. hajó) bérléssel.
Mind a kerékpárok, dokkolók, mind az informatikai felületek, (mobiltelefon
alkalmazás) testreszabhatóak és festhetőek, arculattal elláthatóak, az okostelefonos
alkalmazás és a felügyeleti szoftver kezelő felületei választhatóan többnyelvűek
(így magyar is).
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Az általunk forgalmazott kerékpár megosztó és bérleti rendszer
3 fő részből áll:
1. Elektromos kerékpár saját zárszerkezettel
2. Dokkoló, amely vezetéknélküli kapcsolattal (induktívan) tölti a kerékpárt
3. Felügyeleti informatikai rendszer+okostelefonos alkalmazás
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Elektromos kerékpár
saját zárszerkezettel
A mindössze 22,5 kg-os kerékpár alumínium vázas, az elektromotor 250W-os, (0,34 Le) 7 sebességes,
az elektromos rásegítés pedig 5 fokozatú. Hatótávolsága 60 km, maximális sebessége 25 km/h-ban korlátozott.
Lítium-ion akkumulátora a szerkezet integrált része, csak szerelő által, célszerszámmal távolítható el.
Töltési idő: 2-3 óra, töltés dokkolóban, vezeték nélkül, induktív módon.

További funkciók:
• digitális sebesség- és kilométer óra,
• 4G SIM kártyát használó folyamatos GPS nyomkövetés,
• saját smart-zárszerkezet, amely a tápellátást a kerékpár akkumulátoráról kapja, a zárszerkezet
oldását egyedi QR-kód és telefonos alkalmazás biztosítja.
• USB-s csatlakozós töltési lehetőség okostelefonok számára
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Dokkoló, amely
csatlakozás
nélkül tölti
a kerékpárt
A dokkolók biztosítják a kerekpárok használaton
kívüli lopásvédett tárolását, induktív – érintkezős
csatlakozást nem igénylő - töltését. Egyúttal lehetővé
teszik a kerékpár felhasználójának, hogy a kerékpárt
előzetes regisztráció és (elő)fizetés után „kiengedje”
a jogosult bérlőnek. Területigénye kb. 5 dokkoló
normál autóparkolónként. A kerékpárok felvétele
(kiengedése) a dokkolón található egyedi QR-kód
beolvasása után történik. A dokkolók anyaga eloxált
alumínium, színük szürke, teljesen időjárásállók.
Rongálásbiztos kivitelűek, telepítésükhöz mindössze
230 V-os elektromos csatlakozás és sík felület
szükséges.
Sorba kapcsolt dokkolók esetén minimális/maximális
méret: 3-10 kerékpár dokkoló. Egy állomáson
tetszőleges mennyiségű dokkoló-sor alakítható ki.
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Felügyeleti informatikai rendszer
+ okostelefon alkalmazás
Az okostelefonos alkalmazás célja a felhasználó (kerékpárbérlő) számára, hogy:
• lehetővé tegye a gyors (pár percen belüli, mindössze okostelefont igénylő) regisztrációt,
• lehetővé tegye a fizetést a legkorszerűbb fizetési rendszerek bármelyikével
mobiltelefonon keresztül,
• lehetővé tegye a kerékpár kivételét a dokkolóból,
• a kerékpár bármikor történő lezárását és oldását a rajta lévő kerékpárzárral.

A felügyeleti informatikai rendszer célja a rendszert üzemeltető számára, hogy:
• kezelje a felhasználók regisztrációinak, használatának, fizetéseinek tranzakcióit, a felhasználók
mobiltelefonos alkalmazásával összekapcsolódva,
• működtesse a dokkolókat, kerékpárzárakat, azokhoz történő hozzáférést,
• valós időben nyomon kövesse, hogy melyik kerékpárt melyik felhasználó használja és az hol van,
• az egyes rendszerelemek állapotával (pl. dokkolók kihasználtsága, kerékpár akkumulátorok töltöttsége)
kapcsolatosan információkat szolgáltasson,
• szerteágazó jelentéseket készít az üzemeltető számára a rendszerrel kapcsolatosan.
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Főbb jellemzői:
• web alapú
• moduláris felépítésű:
eszközkezelő
vagyonkezelő
foglaláskezelő
felhasználókezelő
• WiFi / 4G kapcsolat
• önálló, vagy szolgáltatás alapú
• megfelel a GDPR követelmélnyeknek
• megfelel az OWASP top 10
követelményeknek
• WCAG 2.0 A szintű minősítés

Egyéb információk:
Telepítés ideje:
megrendelés után: 2-6 hónap
(kerékpárok és dokkolók számától függően)
Referencia:
LinBike, Lynköping
(160 ezer lakos, 200 kerékpár, 19 állomás)
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