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Matkamyynti PRO

GTFS-RT reaaliaika-aineisto

Yhdessä paikannusratkaisun kanssa järjestelmä tuottaa myös 
Google Transit yhteensopivan GTFS-RT aineiston.

Joukkoliikennettä täydentävä kutsu- ja palveluliikennejärjestelmä, 
joka mahdollistaa kyytien järjestelyn asiakastilausten perusteella.

Hallinnoi yhdestä järjestelmästä käsin yrityksen 
verkkosivut sekä matkamyyntiin liittyvät toiminnot. 

Kutsuliikennepalvelu



Matkamyynti 
PRO – hallinnoi 
matkamyyntiäsi 
helposti verkkossa, 
pilvipalveluna.
Hallinnoi yhdestä 
järjestelmästä verkkosivut 
sekä matkamyyntiin 
liittyvät matkat, reitit, 
hotellit, laivat, autot, 
kuljettajat, matkanjohtajat, 
varaukset, asiakkaat, 
marginaaliverot, kirjanpito, 
maksut ja laskut.

Tilaa esiTTely 
myynTi@buspay.fi

Asiakas maksaa matkansa 
joko suoraan sivustolla 
verkkomaksuna tai laskulla.

Hallitse bussireitit ja aikataulut,  
autojärjestelyt ja -listat, hotelli- ja 
laivalistat, marginaalivero.

Tee kaikki matkamyyntisi hallintaan ja 
järjestelyihin liittyvä vaikkapa etänä.  
Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita.

Ostajan näkymä.
Tavallinen verkkosivusto.

Matkamyyjän näkymä.
Työskentele missä tahansa.



PYYDÄ
ESITTELY
Ota yhteyttä 
myyntiimme

myynti@buspay.fi

Matkamyynti PRO
BusPay Matkamyyntipalvelu on täysin uusi, bussiyhtiöiden 
tarpeisiin suunniteltu matkamyyntituote. Järjestelmän 
ylläpitämän verkkosivuston kautta asiakkaat voivat etsiä 
ja varata matkoja, sekä maksaa ne joko suoraan sivustolla 
verkkomaksuna tai laskulla.

Järjestelmän käyttö on yksinkertaista ja matkojen lisääminen 
sujuvaa. Käyttö tapahtuu selaimen kautta, eikä se vaadi 
ohjelmisto-asennuksia.

Ominaisuuksia:
•	 matkojen hallinta, matkojen kopiointi

•	 bussireittien ja aikataulujen hallinta

•	 autojärjestely ja autolistat kuljettajille

•	 hotelli- ja laivalistat

•	 ruokailut ja muut lisäpalvelut

•	 marginaaliveroarvio matkaa perustettaessa

•	 alennukset, Varaukset

•	 raportointi, asiakasrekisteri

•	 verkkomaksu ja laskutus.

Kutsuliikennepalvelu
BusPay Kutsuliikenne on joukkoliikennettä täydentävä 
kutsu- ja palveluliikennejärjestelmä, joka mahdollistaa kyytien 
järjestelyn asiakastilausten perusteella.

Matkustaja varaa matkansa haluamaltaan pysäkiltä tai 
kotiovelta haluamalleen vuorolle. Kuljettajat poimivat ajonsa 
suoraan järjestelmästä, ajolistan muotoutuessa kyytiin 
ilmoittautuneiden perusteella.

Ominaisuuksia:
•	 uusien reittien ja aikataulujen perustaminen on helppoa

•	 kyytitilausten hallinta - kuljettajat voivat poimia omat 
kyytinsä suoraan järjestelmästä

•	 sähköposti-ilmoitukset uusista varauksista

•	 varausraportit

•	 yhdistettävissä verkkomaksuun tai mobiilimaksuun, jolloin 
matkan voi maksaa jo varausta tehdessään.

GTFS-RT reaaliaika-aineisto
Liikennöitsijä hallinnoi oman GTFS-aineistonsa ja voi jakaa 
sen eri toimijoille. Uusien reittien perustaminen aineistoon on 
helppoa.

Yhdessä paikannusratkaisun kanssa järjestelmä 
tuottaa myös Google Transit yhteensopivan GTFS-RT 
aineiston.


