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Transiro lanserar sin mobila applikation Klartext Mobil som en tilläggsmodul till
Klartext Bussbokning.
Transiros dotterbolag Transiro ECO Transport lanserar nu sin mobila applikation Klartext
Mobil i sin ambition att fortsätta utveckla produkter som underlättar och effektiviserar arbetet
för små till stora bussbolag.
Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linjetrafik, skoltrafik
och beställningstrafik i Sverige och på Åland. Med applikationen Klartext Mobil kan
trafikledningen och chaufförerna kommunicera och bekräfta körordrar och information i
realtid. Att fördela körordrar och få bekräftelser från chaufförerna genom telefonsamtal och
pappersutskrifter är en tidskrävande uppgift för bussbolagens trafikledning. Med Klartext
Mobil kan detta arbete radikalt effektiviseras genom att körordrar automatiskt skickas till
chaufförens mobil och där accepteras med ett knapptryck.
Under körning skickar Klartext Mobil in GPS-punkter längs körrutten och rapporterar körtid,
körsträcka samt hastighet. Trafikledningen kan följa körningen i realtid från kontoret och ser
där om resan är i tid eller försenad. Mobilappen rapporterar efter avslutad körning fakta kring
körningen för att kunna utföra fakturering.
Klartext används idag av omkring 140 bussbolag i Sverige, på Åland och i Tyskland och
potentialen för Klartext Mobil är i dagsläget omkring 8000 chaufförer. Klartext Mobil kommer
att lanseras som en SaaS-lösning och faktureras på månadsbasis per chaufför.
“På grund av covid-19 pandemin som slår hårt mot bussbolagen lanserar vi Klartext Mobil
gratis för alla användare fram till Oktober 2020. Vi försöker dra vårt strå till stacken för att
hjälpa våra kunder med effektiviseringar och besparingar”, säger Fredrik Schön, Business
Unit chef på Transiro ECO Transport
Läs mer om Klartext Mobil på https://transiro.com/nyheter/.
För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson på:
Telefon: 070-372 82 17
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro
Transiro har 20 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska
processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet
av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-,
bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linjeskol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till
reklamfinansierade samtal, sms och surf. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

