ng dng MyTrans (Nào ta cùng buýt) do Công ty H thng thông tin FPT xây dng và phát trin.
V c bn, MyTrans (Nào ta cùng buýt) h tr ngi dùng tìm kim các tuyn xe buýt phù hp, i kèm theo ó là hàng lot thông
tin hu ích, giúp bn ch ng hn trong vic s dng các phng tin giao thông công cng. n c nh bit c v trí, khong cách ca xe
buýt so vi trm dng, thi gian d kin xe n trm…
u tiên, bn hãy cài t ng dng MyTrans (Nào ta cùng buýt) ti a ch http://bit.ly/mytrans-android (Android) hoc
http://bit.ly/mytrans-ios (iOS).

ng dng s hin th các trm dng xung quanh bn. nh: MINH HOÀNG.
Giao din ca MyTrans (Nào ta cùng buýt) khá n gin, ti mc Xung quanh, ng dng s t ng xác nh v trí ca ngi dùng, sau
ó hin th các trm/tuyn gn ó. Khi bm vào mt trm/tuyn bt k, bn có th bit c l trình, bin s xe, khong cách ca xe buýt so
vi trm dng và thi gian hoàn tt mt tuyn.

Mọi thông tin chi tiết về chuyến đi sẽ được hiển thị cụ thể. Ảnh: MINH HOÀNG.
tìm các trm dng xung quanh, bn có th chuyn sang mc Bn . Khi bm vào mt trm bt k, bn có th chn i t trm này, sau ó
nhp vào a im cn n ri bm vào biu tng mi tên góc phi bên di ng dng tìm các tuyn xe buýt phù hp.
Mi tuyn s có hng dn c th v l trình i li, quãng ng, thi gian d kin và giá vé tng ng.
tit kim thi gian, bn có th chuyn sang mc Tra cu, nhp thông tin im n tìm tuyn xe buýt thích hp. Nu mun xem chi tit
l trình, ngi dùng ch cn bm chn vào mt trm bt k trên màn hình hoc bn .

Dễ dàng tìm kiếm các tuyến xe buýt phù hợp. Ảnh: MINH HOÀNG.
c bit, ng dng còn h tr tính nng theo dõi nhng hành trình ã i qua, vic bn cn làm là nhn vào menu Thêm góc phi
bên di và chn Nào ta cùng buýt - Hành trình ca bn.
Nhà phát trin cho bit sp ti s b sung thêm tính nng góp ý, cho phép ngi dùng phn ánh trc tip vi Trung tâm Qun lý
giao thông công cng v các vn liên quan n xe buýt.
MINH HOÀNG
(Theo: Trang thông tin điện tử Kỷ Nguyên Số - Chuyên trang công nghệ Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh –
Ngày đưa tin: 17/11/2019)

