Teroplan Tickets Intelligence
Kompletny system informatyczny do zarządzania i optymalizacji
kluczowych procesów w przedsiębiorstwach realizujących przewozy w
modelu door-2-door

czerwiec 2022
Część graﬁk w prezentacji powstała dzięki Slidesgo i Freepik

Dotychczasowy model realizacji procesów przewoźnika
Problemy na poszczególnych etapach działania
Planowanie oferty

Planowanie siatki połączeń oraz
cen tylko na podstawie wiedzy
eksperckiej i intuicji
Szczątkowa i ręczna analiza
danych o popycie i konkurencji
Stałe ceny - niedostosowane do
zmieniającego się popytu i cen
konkurencji
Brak możliwości wytypowania
potencjalnych tras z
niezaspokojonym popytem

Sprzedaż biletów

Rezerwacje głównie przez telefon,
co wiąże się z dużymi kosztami
Płatność za przejazd w większości
gotówką w pojeździe - konieczność
rozliczania kierowcy i obsługi
gotówki
Fiskalizacja ręczna po wykonanym
kursie
Mały udział przedsprzedaży problem rezygnacji pasażerów w
ostatniej chwili generuje przejazdy z
wolnymi miejscami i zmniejsza
przychody

Planowanie i realizacja
przejazdów

Analiza przychodów i
kosztów

Ręczne rozdzielanie pasażerów
pomiędzy pojazdami i ręczne
planowanie tras przejazdu
pojazdów - ograniczona
optymalizacja liczby
przejechanych kilometrów

Niezdygitalizowane dane o
zrealizowanych przejazdach
(często “w zeszycie”)

Głównie telefoniczny kontakt
dyspozytora z kierowcami

Brak zestawienia danych o
przychodach i kosztach - brak
możliwości bieżącego
monitorowania rentowności i
optymalizacji podejmowanych
działań (małe wykorzystanie
informacji zwrotnej)

Brak aplikacji wspomagającej
pracę kierowcy i ułatwiającej
odbieranie/rozwożenie
pasażerów

Niezdygitalizowane dane o
kosztach
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Teroplan Tickets Intelligence
Zarządzanie procesami optymalizujące zyski

Analiza
Analiza jako początek i koniec procesu
- badanie danych historycznych w celu
optymalizacji oferty i sposobu
działania całego biznesu
Moduł automatycznego wyznaczania tras
Moduł Cost Master i Power BI

Realizacja przejazdów
Efektywna praca kierowców i
komunikacja z pasażerami
Moduł przepływów pasażerów (kierowca)

Sprzedaż
Zintegrowane kanały dystrybucji oraz
zmienne ceny maksymalizujące zyski
Moduł rezerwacji
Moduł sprzedaży online
Moduł dystrybucji
Moduł automatycznych taryf dynamicznych

Planowanie przejazdów
Minimalizacja kosztów poprzez optymalne
rozmieszczenie taboru i pasażerów
Moduł baz transportowych
Moduł przepływów pasażerów (dyspozytor)
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Analiza w celu przygotowania oferty
Moduł automatycznego wyznaczania tras
❖

Ocena

i

porównanie

potencjału

przychodowego

zaproponowanych przez przewoźnika tras
❖

Wyznaczanie

najlepszych

tras

w

podanym

przez

przewoźnika obszarze geograﬁcznym
●

Realizacja usług transportowych tam gdzie są klienci a popyt jest
niezaspokojony przez konkurencję

●

Przewaga konkurencyjna dzięki możliwości skorzystania z danych
o popycie i podaży pochodzących z serwisu e-podróżnik.pl rocznie ponad 200 milionów zapytań klientów o relacje; niemal
pełna baza oferty polskich ﬁrm przewozowych

●

Innowacyjny algorytm wyznaczania najlepszych tras opracowany
przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
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Analiza w celu przygotowania oferty
Moduł automatycznego wyznaczania tras
❖
●

●

●

❖

Wyznaczanie tras według kryteriów przewoźnika (eksperta)
Parametry trasy
○

miejscowości / regiony przez jakie biec ma trasa

○

wielkość obsługiwanego obszaru door-2-door (odległość od szkieletu trasy)

○

wielkość miejscowości

○

waga długości trasy versus szybkości przejazdu

Parametry dotyczące danych o popycie (wyszukań)
○

zakres czasowy badania

○

typy okresów np sezon, poza sezonem, weekend

○

długość przedsprzedaży

Parametry dotyczące danych o podaży (badana konkurencja)
○

połączenia bezpośrednie czy z przesiadkami

○

liczba przesiadek i odległość między przystankami przesiadkowymi

○

odległość do przystanku startowego/docelowego

Wynikiem jest prezentacja optymalnych tras z informacją o najbardziej wartościowych miejscowościach i
relacjach, wskazaniem miejscowości wymiany pasażerów oraz z ogólną oceną wartości trasy
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Sprzedaż
Moduł rezerwacji
❖

Wygodne wprowadzanie do systemu sprzedaży
zamówień telefonicznych

●

Wprowadzanie zamówień (dodawanie, usuwanie, edytowanie)

●

Zapamiętywanie danych stałych klientów – łatwe powielanie
zamówień

●

Łatwe wprowadzanie adresów odbioru/dowozu (moduł mapy)

●

Wygodne dla pasażera metody płatności: przedpłata online lub
płatność w pojeździe

●

Automatyczne wysyłanie danych do przelewu na e-mail/SMS (dla
płatności w przedsprzedaży) lub informacji o płatności w pojeździe

●

Bilet wysyłany automatycznie na email/sms

●

Pełna integracja z Modułem Sprzedaży online i Modułem Dystrybucji wspólna pula biletów, zarządzanie cenami oraz zdalna ﬁskalizacja
sprzedaży i generowanie raportów do rozliczeń i do US (JPK_VAT)
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Sprzedaż
Moduł sprzedaży online
❖

Dedykowany System Sprzedaży - kompletny system do
sprzedaży biletów online na stronie internetowej przewoźnika

●

Profesjonalny system do sprzedaży biletów daje przewagę technologiczną
nad konkurencją i usprawnia procesy sprzedażowe

●

System posiada pełną funkcjonalność największego planera podróży w
Polsce jakim jest serwis e-podróżnik.pl

●

Sprzedaż pod marką własną przewoźnika

●

Graﬁka systemu sprzedażowego dostosowana do identyﬁkacji wizualnej
przewoźnika

●

Pełna integracja z Modułem Rezerwacji i Modułem Dystrybucji - wspólna
pula biletów, zarządzanie cenami oraz zdalna ﬁskalizacja sprzedaży i
generowanie raportów do rozliczeń i do US (JPK_VAT)
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Sprzedaż
Moduł dystrybucji
❖

Platforma e-podróżnik.pl jako dodatkowy
kanał sprzedaży

●

Promocja oferty wśród nowych potencjalnych klientów
generuje dodatkową sprzedaż biletów

●

Sprzedaż online i telefoniczna

●

Wygodne dla pasażera metody płatności: przedpłata
online lub płatność w pojeździe

●

Transport kombinowany - możliwość wyszukiwania
połączeń łączących busy, autobusy, pociągi - oraz
kupno biletów z jednego miejsca

●

Biuro Obsługi Klienta - obsługa posprzedażową dla
pasażera

●

Pełna integracja z Modułem Rezerwacji i Modułem
Sprzedaży online - wspólna pula biletów, zarządzanie
cenami oraz zdalna ﬁskalizacja sprzedaży i
generowanie raportów do rozliczeń i do US (JPK_VAT)
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Sprzedaż
Moduł automatycznych taryf dynamicznych
❖

Maksymalizacja zysków poprzez optymalizację
wartości sprzedanych biletów biorąc pod uwagę
wypełnienie i koszty eksploatacji dostępnego
taboru

●

Wysokie ceny gdy popyt jest duży i/lub czas do odjazdu długi
- system może pozwolić sobie na wyławianie tylko pasażerów
skłonnych zaakceptować wysoką cenę

●

Niskie ceny gdy popyt jest mały i/lub czas do odjazdu krótki korzystniej jest sprzedać dodatkowe bilety tanio niż wysyłać
pojazd z pustymi miejscami

●

Dynamiczne zarządzanie cenami i pulami sprzedażowymi

Niższa cena

umożliwia sprzedaż pożądanych relacji i “blokowanie” ceną
sprzedaży

na

nieporządanych

relacjach

dla

przejazdu

konkretnego pojazdu w konkretnej dacie

Wyższa cena
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Sprzedaż
Moduł automatycznych taryf dynamicznych
❖
●

Automatyczna budowa cenników - pracownik przewoźnika monitoruje jedynie ogólne ustawienia systemu
Cena biletu obliczana jest

w systemie sprzedażowym

w momencie gdy pasażer zgłasza zapytanie (w sprzedaży online czy podczas rezerwacji

telefonicznych)
●

Ceny biletów dostosowane są do aktualnej sytuacji sprzedażowej:
○

czas do odjazdu,

○

aktualne wypełnienie pojazdu

○

dzień tygodnia/miesiąca

○

prognozowany popyt na dany dzień/relację

○

wpływ sprzedaży danej relacji na liczbę przejechanych kilometrów (koszty)

○

możliwość uruchomienia dodatkowego pojazdu (tzw. bis) - czy szacowany popyt pozwala na uruchomienie kolejnego pojazdu, tak aby osiągnąć zysk
(uwzględnia koszty eksploatacji pojazdów poszczególnych typów)

●

Innowacyjny algorytm cenowy opracowany przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
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Planowanie realizacji przejazdów
Moduł baz transportowych
❖

Wyznaczanie optymalnej kosztowo liczby i położenia baz
transportowych

●

Analiza danych historycznych dotyczących sprzedanych biletów (istniejące
trasy) lub wyszukań w bazie danych e-podróżnik.pl (nowe trasy)

●

Uwzględnienie kosztu wynajmu bazy w poszczególnych lokalizacjach

●

Lokalizacja baz minimalizująca liczbę przejażdzanych przez tabor kilometrów

●

○

oszczędność paliwa

○

zmniejszenie czasu pracy kierowcy

○

niższa eksploatacja taboru

Innowacyjny algorytm opracowany przy współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim

❖

Wynikiem jest propozycja kilku wariantów optymalnej kosztowo
liczby i lokalizacji baz wraz z wyliczeniem średniej liczby
przejeżdżanych kilometrów oraz średnim rozłożeniem pojazdów
w bazach
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Planowanie realizacji przejazdów
Moduł przepływów pasażerów (dyspozytor)
❖

Automatyczne wyznaczenie najbardziej optymalnego kosztowo podziału
pasażerów na pojazdy oraz ustalenie tras przejazdu pojazdów

●

Automatyczne dzielenie pasażerów na pojazdy i wyznaczenie kolejności
zabierania i wysadzania pasażerów (przypisywanie kierowców i pojazdów,
możliwość ręcznej korekty). Wizualizacja trasy na mapie

●

Możliwości uwzględnienia przesiadki na trasie i optymalnej wymiany pasażerów w
pojazdach

●

W przypadku długich tras możliwość uwzględnienia zmiany kierowcy

●

Rozwiązanie minimalizuje liczbę przejechanych kilometrów z uwzględnieniem
jednak wygody pasażera (pasażer nie cofa się, kontrolowana jest liczba zatrzymań
i tłok w pojazdach)

●

Automatyczna wysyłka SMS-ów do pasażerów z czasem odjazdu i dodatkowymi
informacjami

●

Wyznaczenie zadań dla kierowców i wysłanie ich do aplikacji mobilnej

●

Innowacyjny algorytm optymalizujący koszty opracowany przy współpracy z
Uniwersytetem Jagiellońskim
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Realizacja przejazdów
Moduł przepływów pasażerów (kierowca)
❖

Wygodna aplikacja mobilna dla systemu Android wspomagająca
realizację zadań przez kierowców oraz ich kontrolę przez dyspozytorów

●

Intuicyjny i przejrzysty interfejs

●

Logowanie kierowcy indywidualnym kontem

●

Automatyczne pobieranie i odświeżanie listy pasażerów bez konieczności kontaktu
z dyspozytorem

●

Opcja nawigowania na mapie na poszczególnych odcinkach trasy

●

Narzędzia do komunikacji z pasażerem: “Zadzwoń”, “Napisz SMS”

●

Opcje ustawiania aktualnego statusu pasażera: czeka, zabrany, nieobecny – stan
wykonania zadań widoczny dla dyspozytora

●

Możliwość rozliczenia przejazdu w aplikacji przez kierowcę w PLN i EUR

●

Zdalna ﬁskalizacja przejazdu, także dla płatności w pojeździe po rozliczeniu
przejazdu przez kierowcę

●

Automatyczny raport dla dyspozytora do rozliczenia kierowcy z kursu

13

Analizy przychodów i kosztów
Moduł Cost Master i Power BI
❖

Nowoczesne narzędzia pozwalające na szczegółową analizę
przychodów i kosztów

●

Cost Master - dane o kosztach są wprowadzane do bazy danych

●

Power BI - zaawansowane ale proste w użyciu narzędzie do analizy
rentowności biznesu

●

Import kosztów z Cost Mastera oraz z systemu sprzedażowego

●

Możliwość tworzenia interaktywnych raportów pozwalających na analizę
w danych w bardzo wielu wymiarach np. trasa, relacja, region, cena, kanał
sprzedaży, okres przedsprzedaży, przychód z km, koszt z km, zysk z km,
spalanie, kierowca, typ pojazdu, typ kosztu

❖

Możliwość wygodnej i szybkiej analizy danych pozwala
reagować na zmieniającą się rzeczywistość i dostosowywać
działania w celu zwiększenia zysków
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Oferta ﬁnansowa
Prosty model prowizyjny
❖

Brak inwestycji wstępnej - darmowa
konﬁguracja u przewoźnika oraz bezpłatny
instruktaż i wsparcie

●

Prowizja od każdego biletu sprzedanego z
wykorzystaniem systemu TTI

●

….% prowizji od zamówień zrealizowanych przez Moduł
Rezerwacji
○

●

6 mc za darmo - 0% prowizji w pierwszym półroczu

….% prowizji od zamówień zrealizowanych przez Moduł
Sprzedaży Online

●

….% prowizji od zamówień zrealizowanych przez Moduł
Dystrybucji
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Teroplan Tickets Intelligence
Najważniejsze przewagi

Zwiększenie wolumenu i
wartości sprzedanych biletów

Optymalny model płatności
- tylko za efekt

Poprawa pozycji
konkurencyjnej na rynku

Rozwój i utrzymanie
systemu w cenie

16

Kim jesteśmy?
Teroplan to polska ﬁrma działająca w branży nowych technologii
tworzonych dla transportu pasażerskiego
Pomagamy ludziom dotrzeć
bezpiecznie i niedrogo tam gdzie
chcą, na wiele różnych sposobów

Tworzone przez nas technologie
usprawniają działanie naszych
partnerów

Jesteśmy zaufanym
partnerem biznesowym

Działamy na rynku od ponad 13 lat

Nasze rozwiązania technologiczne to m.in.:

Nasi klienci to:

Nasza wiodoąca marka e-podróżnik.pl to
intermodalna
platforma
umożliwiająca
planowanie podróży różnymi środkami transportu
- pociągi, autobusy, busy, d2d, komunikacja
miejska. Największy dystrybutor biletów na rynku
przewozów pasażerskich w Polsce.

Teroplan Tickets Intelligence

1500 przewoźników - m.in. Polonus, Neobus,
Flixbus, Sindbad, Intercity, Polregio.

Informica 2.0 – system informatyczny do
zarządzania rozkładem jazdy i sprzedażą biletów
(następca
oprogramowania
Przewozy
Pasażerskie, ppBilety, Kasa Konduktorska)
Komputer pokładowy E-P –
sprzedaży biletów w autobusie.

aplikacja

do

200 urzędów miast i gmin
1000 stacjonarnych punktów sprzedaży
Kolporter

- m.in.

Wśród inwestorów Teroplan znajdują się: japońska
ﬁrma Sumitomo oraz Wirtualna Polska

Foris
- system do zarządzania transportem
publicznym dla urzędów miast i gmin
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Dziękujemy za uwagę
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