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Představení Smart řešení

-  Projekt  se  zabývá mobilitním konceptem spolujízda ve  firemním prostředí.  Základním principem je  co
největší využití neobsazených míst v automobilech zaměstnanců na cestách do práce/z práce. To má
pomoci vylepšit dopravní situaci kolem továren/kancelářských komplexů snížením počtu aut dojíždějících
do těchto oblastí. Tím se také celkově zlepšuje dopravní situace v celém městě/obci. 

 

- ŠKODA AUTO dlouhodobě hledala ideální řešení pro spolujízdu. Různorodé aktivity mnoha útvarů se
spojily v projektu Jezdíme spolu. Pro tento projekt jsme hledali vhodnou aplikaci, která by spolujízdu
podporovala. Po analýze možných řešení bylo zvoleno řešení TwoGo.

 

- Nové řešení dokážeme aplikovat na soukromé vozy i služební auta. V pilotní fázi oslovujeme zejména
zaměstnance z Kvasin a kolegy dojíždějící  z Prahy do Mladé Boleslavi.  Aplikaci  TwoGo však mohou
využívat také zaměstnanci ŠKODA AUTO pracující v Mladé Boleslavi.

 

- Zaměstnanci do aplikace TwoGo zadávají své plánované jízdy ať již v roli řidiče nebo pasažéra. Následně
dochází k párování jízd na základě parametrů zadaných řidičem/pasažérem. Aplikace následně řidiči
zobrazuje ideální trasu, po které vyzvedne všechny své pasažéry. V aplikaci jsou následně za aktivity
přidělovány body. Nejlepší uživatelé jsou následně odměňováni.

 

- Od 9.5.2017 je zveřejněna informační webová stránka jezdimespolu.skoda-auto.cz věnující se obecně
tématu spolujízda a zaměstnanci ŠKODA AUTO mohou začít využívat aplikaci TwoGo upravenou pro
potřeby ŠKODA AUTO. Na stránce jezdimespolu.skoda-auto.cz jsou uvedeny všechny informace potřebné
k tomu, aby mohli zaměstnanci začít používat TwoGo.

 

- V rámci pilotního projektu využívání aplikace TwoGo od 9.5 do 31.7 je také uspořádaná soutěž motivující
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zaměstnance k aktivnímu využívání aplikace TwoGo.

 

- Projekt Jezdíme spolu je rozdělen do 2 částí- pilotní a produkční. Pilotní fáze začala 9.5.2017 a končí
31.7.2017. Hlavním účelem pilotní části je: 1) zjistit reálný dopad Sdílení jízd na dopravu 2) ověření
vhodnosti aplikace TwoGo 3) umožnit přesně odhadnout zdroje na produkční část projektu (počet licencí,
zákaznickou podporu,…)

 

- Hlavním účelem produkční části je plně využít potenciál sdílení jízd na základě zkušeností z pilotní fáze.

 

Odkaz

https://jezdimespolu.skoda-auto.cz/cs
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