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MaaS



?MaaS למה אפליקציית

לשיפור שירותDATAשיתוף 
מייתר את הצורך 

במגוון אפליקציות
(CRM)ניהול קשרי לקוחות לקוחות חדשים



שם האפליקציה

ומימון( אם שונה)שם האגרגטור 

תאריך השקה

עיר בה היא פועלת

רק,שונותאפליקציות20להורידצריכיםלאשאנשיםהיאהמשמעות"
שלהםהתחבורהכלעבורלשלםויכוליםאחתפעםלהירשםצריכים
ומזגמחיר,זמןבסיסעלמסלוליםלהשוותיכוליםוגםאחדבמקום
Martynas-".האוויר Gudonavičius, Trafi CEO

בעולםאגרגטורים



Whim
-MaaS Global)  חברות

)פרטיות וגוף מדיני

2017

הלסינקי

צ"תחב•
מוניות•

השכרת רכב•

אופניים שיתופיים•

קורקינטים•

Tranzer

חברות פרטיות

2017

אמסטרדם

צ "תחב•

מוניות•

אופניים שיתופיים•
קורקינטים•

UbiGo

חברה פרטית

2018

שטוקהולם

צ "תחב•

קארפול•

מוניות•

השכרת רכב•

אופניים שיתופיים•



Transit

חברות פרטיות

2012

מונטריאול

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

מוניות•

אופניים שיתופיים•

קורקינטים•

Trafi

חברות פרטיות

2017

וילנה

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

אופניים שיתופיים•

City Mapper

חברות פרטיות

2019

לונדון

צ"תחב•

•Ride Hailing

מוניות•

אופניים שיתופיים•



JelbibyTrafi

(BVG )מדיני/ציבורי

2019

ברלין

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

מוניות•

השכרת רכב•

אופניים שיתופיים•

קורקינטים•

קטנועים•

MVGbyTrafi

(MVG )עירוני

2020

מינכן

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

אופניים שיתופיים•

קורקינטים•

YumuvbyTrafi*

(SBB )פרטית

2020

ברן+באזל+ציריך

צ"תחב•

השכרת רכב•

אופניים שיתופיים•

קורקינטים•

מתכונת מתאימה לישראל*



Uber
פרטית

2020

לאס וגאס

Lyft
פרטית

2021

דנוור

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

קורקינטים•

צ"תחב•

•Ride Hailing

קארפול•

אופניים שיתופיים•



Moovit
,  2020בדצמבר )

בשיתוף פעולה עם  

הוסיף את  , פנגו

האפשרות לשלם עבור  

(צ בישראל"תחב

Google

HERE WeGo

2016



היכן מבוצע  פרטי/ציבורישירותים כלוליםשנת השקהמקום פעילותאפליקצייה

התשלום

JELBIהשכרת רכב, מוניות, קארפול, צ"תחב2019ברלין ,

קטנועים, קורקינטים, אופניים שיתופיים

אפליקציהציבורי

WHIMאופניים , השכרת רכב, מוניות, צ"תחב2017הלסינקי

קורקינטים, שיתופיים

אפליקציהפרטי

Googleספקי השירותפרטיתלוי במדינהגלובלי

Yumuvאופניים שיתופיים, השכרת רכב, צ"תחב2020שוויץ  ,

קורקינטים

אפליקציהפרטי

MVGצ"תחב2020מינכן ,Ride Hailing, אופניים , קארפול

קורקינטים, שיתופיים

אפליקציהציבורי

Transitאפליקציהפרטיתלוי בעיר2012צפון אמריקה

Tranzerאפליקציהפרטיתלוי בעיר2017מערב אירופה

UbiGoהשכרת רכב, מוניות, קארפול, צ"תחב2018שטוקהולם ,

אופניים שיתופיים

אפליקציהפרטי

Trafiצ"תחב2017וילנה ,Ride Hailing, אופניים  , קארפול

שיתופיים

אפליקציהפרטי

CityMapperצ"תחב2019לונדון ,Ride Hailing, אופניים  , מוניות

שיתופיים

אפליקציהפרטי

Uberאפליקציהפרטיתלוי בעיר2020גלובלי

Lyftאפליקציהפרטיתלוי בעיר2021גלובלי



:נתיבי איילון–קול קורא 
הצדדים יפתחו ממשק מידע ותשלום בין המערכת המוצעת על ידם לבין היישומון•

יועבר המשתמש לאפליקציות המציעים ויעשה בהם שימוש של  , עם בחירת המסלול המועדף ביישומון•

ישלם המשתמש באמצעות היישומון של החברההזמנת השירות /פתיחת

כל העלויות הכרוכות בהתאמת המערכת המוצעת על ידי המציעים לצורך התממשקות ליישומון יחולו על •

המציע בלבד

באמצעות האפליקציות שלהם, המציעים ימשיכו לספק שירותי תפעול•

המציע אינו רשאי לעשות שימוש במידע של משתמשי היישומון•



שיכולההיחידהוהעצמאיתהאגנוסטיתהמפעילההיאהעיר"
Trafi-".מוטהלהיותמבליהתחבורהדרכיכלאתלשלב

:MaaS-הציפיות מחברת ה

שימור קשר עם לקוחות•

אבטחה בנתוני שימוש•

תחרות הוגנת•

https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/Report_MaaS_final.pdf

https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/Report_MaaS_final.pdf


...דעתכםאתלשמוענשמח

?"לאומי"האם יש צורך ביישומון ➢

?מהם החסרונות, מהם היתרונות➢

BILLING-התייחסות לנושא ה➢

DATA-התייחסות לנושא ה➢

?מה הייתם משנים, מה הייתם משאירים בקול הקורא➢

המלצות להמשך➢


