
Bizkaibus mobile



Bizkaibus

Bizkaibusek aukera ematen du Bizkaiko udalerri batetik
bestera eta Araba eta Gipuzkoako batzuetatik autobusez
mugitzeko behar den informazioa modu errazean
eskuratzeko.



Jona hona…

Erabiltzailearen gailuaren kokapena abiapuntutzat hartuta
eta helmuga bat aukeratu ondoren, hurbilen dauden
geralekuak erakusten dira, eskatu den destinora doan
linea edo doazen lineak kontuan hartuta.



Orain hemen nago

Destinoa adierazi ondoren, erabiltzaileak eskatutako leku
horretara doazen lineei dagozkien geralekuak agertzen
dira mapan.

Bilaketa-eremua erabiltzaileak ezarri ahal dituen
aukeretan definitu ahal da; berez, 1.500 metrokoa da
lehenetsitako eremua.



Orain hemen nago

Mapa handitu edo txikituta, zehaztasun handiagoz ikusi
ahal dira bilaketaren emaitzak, eta errazago sartu ahal da
erabiltzailearen kontsultarekin bat datorren geralekuan.

Geralekuan sakatuta, datu interesgarri hauek eskuratu
ahal dira.



Geralekua - Aukerak

Datu interesgarriak:

• Itxaron-denborak.

• Linearen ibilbidea.

• Nagoen lekutik geltokira iristeko jarraibideak.

• Geralekuaren ikuspegi panoramikoa.

• Nire geraleku gogokoenak: gehitu/kendu.



Geralekua - Aukerak

Litekeena da erabiltzaileak eskatutako destinora doan
linea bat baino gehiago pasatzea aukeratutako
geralekutik; kasu horretan, linea horietatik edozein
aukeratu ahal izango da. Geraleku horretatik linea bakarra
pasatzen denean, aldiz, aplikazioak berez aukeratuko du
linea hori.



Geralekua - Aukerak

Geralekutik linea bat baino gehiago pasatzen bada,
haietako bat aukeratu beharko da ibilbidea ikusteko.
Gainerako aukeretan ez da hautaketarik egin behar.

Geralekua geltoki gogokoenen zerrendan sartu ahal da,
nahi den guztietan azkar sartu ahal izateko itxaron
beharreko denborari buruzko informazioan. Oso
baliagarria da asko erabili ohi diren geralekuen kasuan.



Itxaron-denborak

Kontsultatutako geralekutik pasatzen diren linea guztiei
dagokienez, hurrengo autobusa heltzeko falta den
denbora jakiteko kontsulta.

Aurretik linea bat aukeratu bada, letra lodiz agertuko da
nabarmenduta.



Linearen ibilbidea

Ibilbideari buruzko kontsultan, ibilbide hori osatzen duten
geralekuak ikusi ahal dira, eta nabarmenduta agertuko da
kontsultaren xede den geralekua. Halaber, geraleku
bakoitzak ikuspegi panoramikoa ikusteko aukera dauka.
Horretarako, argazki-kamara bat daukan ikonoan sakatu
behar da.



Irudi panoramikoa

Aukeratutako geralekuaren ikuspegi panoramikoa ikusi
ahal izango da, baldin eta Googlen katalogoan irudi hori
badago.

Aukera hau oso baliagarria izan daiteke erabiltzaileak
ezagutzen ez dituen geralekuak aurkitzeko, toki horren
360 graduko ikuspegi panoramikoa ematen baitu.



Nola heldu…

Erabiltzaileak geralekua ezagutzen ez badu eta/edo ez
badaki nola heldu oinez, mapa batean ikus dezake egin
beharreko bidea.

Mapa ez bada ondo ulertzen, ibilbidea testu formatuan
eskuratu ahal da, hartu beharreko bideari buruzko
jarraibideekin.



Jarraibideak

Erabiltzailea dagoen lekutik kontsultatutako geralekura
oinez joateko bideari buruzko argibideak ematen dira.

Egin beharreko distantzia eta geltokirainoko bidea egiteko
behar den denbora erakusten dira. Gutxi gorabeherako
datuak dira.



Hemen nago / hona noa

Ibilbidean dauden lineei buruzko kontsulta; abiapuntua
eta destinoa adierazi behar dira. Abiapuntua eta destinoa
multzo hauetan banatuta agertzen dira:
• Bizkaiko udalerriak
• Beste udalerri batzuk
• Ospitaleak
• Beste gune interesgarriak



Hemen nago / hona noa

Abiapuntu bat aukeratu behar dugu agertzen diren
aukeren artean.



Hemen nago / hona noa

Destino bat aukeratu behar dugu agertzen diren aukeren
artean.



Linea zuzenak

Bilaketaren emaitzan erabiltzaileak adierazitako ibilbidean
dauden lineak erakusten dira.

Linea bakoitzaren informazio-ikonoan sakatuta, linea
horren joan-etorriko ordutegiak eta linearen ibilbidea
ikusi ahal dira.



Linearen ordutegia

Linearen irteerako ordutegien zerrenda (joatekoa eta
etortzekoa).

Linearen ibilbidea; geraleku bakoitzaren ikuspegi
panoramikoan sartzeko aukera dago, lehen azaldu den
bezala.



Linea-aldaketak

Abiapuntu bat eta destino bat aukeratzen direnean, gerta
daiteke linea zuzenik ez egotea eskatutako lekura joateko;
horregatik, udalerriren batean lineaz aldatzeko aukera
proposatzen da, erabiltzaileak adierazitako lekura doan
linea bat hartu ahal izateko.



Linea-aldaketetarako lineak

Lineaz aldatzeko udalerria aukeratu ondoren, udalerri
horretan lineaz aldatuta, aukeratu den destinora joan
ahal izateko erabiltzaileak hartu ahal dituen lineen
zerrenda agertzen da.

Batetik, aukeratutako abiapuntutik lineaz aldatzeko
udalerriraino doazen lineak agertzen dira, eta, bestetik,
linea-aldaketa egingo den udalerritik destinoraino doazen
lineak. Lineei, ordutegiei eta ibilbideari buruzko
informazioa eskuratu ahal da.



Linea bereziak

Ibilbide berezien multzoa, destino hauetako bat duten
lineei dagokiena:

• Aireportua

• Geltokiak

• Metroa

• Hondartzak

• Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV)



Linea bereziak

Irudi honetan, hondartzen multzoaren adibide bat
agertzen, hondartza batzuekin: Azkorri, Bakio, Ereaga…



Linea bereziak

Aurreko adibidean bezala, La Arena hondartza aukeratzen
badugu, leku horretara iristeko dauden lineak agertzen
dira.

Linea bakoitzaren informazio-ikonoan sakatuta, linea
horren joan-etorriko ordutegiak eta linearen ibilbidea
ikusi ahal dira.



Nire geraleku gogokoenak

Geraleku gogokoenen zerrenda; geralekuak eransteko,
izar horian sakatu behar da, geralekuaren aukera
nagusian edo geralekuaren ikuspegi panoramikoan.

Geraleku bakoitzean sakatuta, geraleku horretatik
pasatzen diren lineak noiz iritsiko diren agertzen da.

Geraleku gogokoenak gailuan gordeta geratzen dira, eta,
beraz, eskuragarri daude aplikazioa berriro abiarazten
denean.



Denborak

Kontsultatutako geralekutik pasatzen diren linea guztiei
dagokienez, hurrengo autobusa heltzeko falta den
denbora jakiteko kontsulta.



Geltokiak udalerrika

Aplikazioan geltokiak kontsultatu daitezke udalerrika.
Bilaketaren hasierako pantailan Bizkaiko eta beste
udalerrietako geltokiei dagozkien bi sarrera ikusi daitezke.



Geltokiak udalerrika

Geltokiak kontsultatu nahi ditugun udalerria adierazi
ondoren, geltoki horien kokapenak adierazten dituen
mapa bat agertzen da. Ikonoetan klik eginda informazio
osagarria ikusi daiteke.



Bide berdea

Burdinazko Mendien bide berdea. Aplikazioan Burdinazko
Mendien bide berdera joateko sarbidea agertzen da.



Bide berdea

Bide berdera iristeko geltokia. Ikono adierazle baten
bitartez geltokia kokatu ahal izango dugu ibilbidean.

Ibilbidea kontsultatzean bide berdeari dagokion geltokia
ikusi dezakegu, besteen gainetik nabarmentzen baita bere
ikono adierazlearen bitartez.

Geltokiak duen aukera baten bitartez geltokia ikusteko
aukera dago, argazki kamera batez adierazitako ikonoan
klik eginez hain zuzen ere.



Bide berdea

Nire lineak. Nire lineak atalean, bide berdera iristeko
lineak nabarmenduta agertzen dira ikono adierazle baten
bitartez.



Bide berdea

Bide berdearen sarbidea. Bide berdearen sarbidea
adierazteko irudi bat, posta helbideari buruzko
informazioa eta kokapen geografikoa erabili dira.



Jakingarriak

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa
Sustatze Sailaren ardura da herritarrei aurkezten zaien
informazioa kudeatzea.



Ezarpenak

Erabiltzailearen ezarpenak:

• Aplikazioaren hizkuntza (gaztelania, euskara edo
ingelesa).

• Erabiltzailearen kokapenetik hurbil dauden geralekua
bilatzeko eremua.



Laguntza

Kontsultatu laguntza atala aplikazioa nola dabilen
ulertzeko eta eskura dauden aukera guztien berri jakiteko.



Android gailuak

Aplikazioa normal erabiltzeko, espezifikazio hauek

gomendatzen dira Android gailuen kasuan:

• Memoria: gutxienez, 512 Mb

• Sistema eragilea: 4.0 bertsioa edo berriagoa


