
  

 
 
 

DBUS-ek bere web mugikor berria aurkeztu du 

 

Erabilgarri dago jada DBUSeko web mugikorra, edozein tokitatik terminal 
mugikor baten bitartez autobusen iritsiera orduei buruzko informazio 
praktiko guztia azkar eta erraz eskuratu ahal izateko.   
 
DBUSek, bere zerbitzuak hobetzeko etengabe egiten duen apustuan, DBUSeko 
web mugikorra aurkeztu du, erabiltzaileek egindako eskari bati erantzuteko; 
izan ere, erabiltzaileek gero eta gehiago erabiltzen dituzte telefono mugikor 
adimentsuak eguneroko jardueretan eta informazioa kontsultatzeko.  
 
Edozein mugikorretik DBUSeko web orri mugikorrera sartzeko, www.dbus.es 
helbidean sartu baino ez da egin behar eta zuzenean web orri mugikorrera 
bideratuko zaitu. Ez dago aplikaziorik deskargatu behar inolako aplikazio 
dendatatik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasierako orrian, erabiltzaileak 4 fitxa izango ditu webgune mugikorrean 
informaziorik garrantzitsuenera heltzeko: Sarbide azkarra lineetara, geltokirik 
gogokoenak, lineen mapa, eta sarbide azkar bat hasierako orrialdera sartzeko, 
non honako informazioa eskuratu ahal izango baita: “Konpainiaren linea 
guztiak; ”geltokirik gogokoenak”,  “Mapa”, “Ibilbideen planifikatzailea”, 
Errealitate areagotua”, “DBUS txartelei buruzko informazioa”, “Turistentzako 
txartelei buruzko informazioa”, Tarifak eta prezioak”, eta “Bizikleten sarbideak” 
informazioa eskuratzeko  
Era berean, DBUSeko webgune klasikoan sartzeko fitxa bat dago. 
 
DBUSeko web orri mugikorra gazteleraz, euskaraz, ingelesez eta frantsesez 
dago, eta HTML + CSS + jQuery Mobilen garatuta dago; beraz, Internetera 
konexioa duten gailu mugikor gehienekin sartu ahal izango da DBUSeko web 
orrira.  DBUSeko web orri mugikorrak HTML, CSS eta Javascript teknologiei 
eusteko gai diren gailu mugikor guztiekin funtzionatzen du.  
 
 
 
 

http://www.dbus.es/


  

 

 

Hona hemen web mugikor berriak eskaintzen dituen funtzioetako batzuk: 
 

- DBUSeko linea guztiei buruzko informazioa, hau da, lineen ibilbideak, 
geltokiak, ordutegiak, eta haietako bakoitzarekin lotutako albisteak, etab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gehien erabiltzen ditugun geltokiak gogokoenetan gehitzeko aukera. 
Botoi horri sakatu ondoren, DBUSeko web orri mugikorraren goiko 
menuan, gogokoen atalean, erabiltzailearen geltoki gogokoenen 
zerrenda aurkituko duzu.  

 

     
- Informazio eguneratua unean-unean autobusei geltokietara iristeko 

falta zaien denborari buruz.  
 

- Posible da urteko edozein ordutan eta edozein 
egunetan jakitea zer ordutan pasatzen den gutxi 
gorabehera autobus bat geltoki jakin batetik, 
igarotze ordutegi teorikoaren zerbitzu berriari esker. 
Behin geltokia eta linea aukeratuta, “igarotze 
ordutegi teorikoa”n klik egingo dugu, eta egun bat 
eta ordu bat sartzeko aukera emango digu,  
adierazitako orduaren aurreko eta ondorengo 
igarotze orduak erakutsita.  
Funtzionaltasun hori www.dbus.es DBUSeko 
webgune klasikoan ere dago erabilgarri.  

http://www.dbus.es/


  

 
 

- Ibilbideen planifikatzailea, hiriko puntu batetik beste batera autobusez 
joateko dauden ibilbiderik hoberenak emango dizkiguna. Donostiako kale 
izendegi batean nondik eta nora joan nahi dugun adierazi baino ez da 
egin behar. Ibilbide zuzenak eta autobus aldaketa egitea eskatzen 
dutenak ematen ditu, honakoa adierazita: hartu beharreko lineak, 
autobusa zer geltokitan hartu, eta ibilbideak gutxi gorabehera irauten 
duena.  
Funtzionaltasun hori www.dbus.es DBUSeko webgune klasikoan ere 
dago erabilgarri.  

 

- DBUSeko maparen atalean, mugikorraren GPSaren bitartez maparen 
arabera zauden tokitik hurbil dauden geltokiak ikusi ahal izango 
dituzu. Geltoki horietan klik egiten baduzu, linea guztietako autobusak 
geltoki horretatik zer ordutan pasatzen diren jakingo duzu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Errealitate Areagotua 

DBUSeko web mugikorretik eskaintzen diren funtzioetako bat Dbuseko 
Errealitate Areagotua” izenekoa da.  
Mugikorraren kameraren lokalizatzailearen bitartez zauden tokitik hurbil, 360º-
ko bueltan, dauden autobus geltokiak bistaratuko dira.  
 
 
Bistaratzen diren geltokietako edozein 
aukeratzen bada, geltoki horretan 
gelditzen diren lineei buruzko 
informazioa emango digu bai eta lineari 
buruzko informazio osoa ere: hurrengo 
autobusaren iritsiera,  
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Errealitate areagotuaz gozatzeko, beharrezkoa izango da Layar aplikazioa 
gailuan instalatuta edukitzea. Merkatuko telefono adimentsu gehienek dute 
programa hau, eta berori esker DBUSeko geltokiak azkar aurki daitezke 
mugikorraren kameraz baliatuta. 
 
Dbuseko web mugikorrak berak ematen du aukera gailuetarako Layar 
aplikazioa deskargatzeko:   
 

-iPhone (iPhone 3GS, iPhone 4 eta iPhone 4S)    
-Android (Samsung, Motorola, HTC,…)  
-BlackBerry  (Bold 9900, Torch 9860, Torch 9810) 
-Symbian (Nokia C7, C6-01, E7, N8 eta N97) 
 
 
 
Layar aplikazioa kargatuta dagoenean, zuzenean sar 
gaitezke Dbuseko Errealitate Areagotuan. Hasierako 
orrialdean zein maparen orrialdean dago DBUSeko 
errealitate areagotura sartzeko lotune bat.  
 
 
 

Dbus web mugikorraren erabilerari eta operatibitateari buruzko informazio eta 

azalpen guztiak www.dbus.es Dbuseko web orri klasikoan dago eskuragarri.  

 

DBUsen ekimen berri hau zerbitzua hobetzeko teknologia berrien erabilerari eta 
erabiltzaileentzako informazioaren hobekuntzari dagokienez eta sartzen ari 
diren autobus berriekin ingurumenarekin lotutako alderdiak hobetzeari 
dagokionez Donostiako Tranbia Konpainia garatzen ari den berrikuntza 
teknologikorako proiektu handinahiaren baitan sartzen da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser/id334404207
https://market.android.com/details?id=com.layar
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/55559
http://store.ovi.com/content/75190
http://www.dbus.es/

