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DBUSek autobusen iritsiera orduak adierazten dituzten informazio panel gehiago 

instalatu ditu auzoetan 

 

DBUSek autobusak geltokietara zein ordutan iristen diren jakinarazten duten panel elektroniko 
gehiago instalatu ditu azken hilabetetan.  

- Loiola Topo (Loiolan, linea hauen berri emateko: 26, 31 eta 41) 
- Poliklinika (Miramonen, linea hauen berri emateko: 28, 31 eta 35) 
- Antiguako anbulatorioa (Antiguan, linea hauen berri emateko: 5, 25, 27, 33, 35 eta 40) 
- Boulevard 19an (Erdialdean, linea hauen berri emateko: 8 eta 31) 
- Larratxo I (Altzan, linea hauen berri emateko: 13, 33 eta 38) 
- Larratxo III (Altzan, linea hauen berri emateko: 24, 27 eta 31) 

Lehenengo panel elektronikoak 2005eko urtarrilean instalatu ziren, eta ordutik hona poliki-poliki 
panel gehiago jarri izan dira hiriko auzoetako autobus geltokietan. Gaur egun 88 panel 
elektroniko daude jarrita, eta honela daude banatuta auzoetan:  

- Antigua: 15 panel elektriko 

- Erdialdea: 19 panel elektriko 

- Amara: 11 panel elektriko 

- Gros: 10 panel elektriko 

- Intxaurrondo: 5 panel elektriko 

- Altza-Larratxo: 7 panel elektriko 

- Bidebieta-Herrera-Ategorrieta: 7 panel 
elektriko 

- Berio: 1 panel elektriko 

- Aiete-Miramon: 5 panel elektriko 

- Igeldo: 1 panel elektriko 

- Egia-Norteko geltokia: 3 panel elektriko 

- Loiola-Martutene: 3 panel elektriko 

- Loiolako Erriberak: 1 panel elektriko 
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Gainera, DBUSek TFT panel berriak eta hobeak instalatu ditu Boulevardeko geltokietan, 
autobusaren zain dauden erabiltzaileek informazio eta entretenimendurako den DV-Bus kanala 
igorri ahal izateko. Berritasun moduan, linearen hasierako geltokiak direnez, panel horiek 
autobusak geltokitik ateratzeko falta denbora jakinarazten digute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Berehala aterako da” adierazten duen  

Sinboloa  

“Berehala iritsiko da”, linearen hasierako  

geltokia den ala ez kontuan hartuta 

 

Hobetu da, halaber, Led paneletan agertzen den informazioa. Informazioa azkarrago agertzen 
da, eta, gainera, linearen hasierako geltokietan autobusak irteteko falta den denbora ere 
adierazten da. Berritasun gisa, “”  sinboloak esan nahi du autobusa berehala iritsiko dela. 
Linearen hasierako geltokiak direnetan, “”  sinboloa agertuko da autobusa geltoki horretara 
heltzeko falta den denbora adierazteko. 
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Bestalde, orain dela 8  hilabete iritsiera orduak Bluetooth bidez jakinarazteko sistema martxan 
dago DBUSeko beste 20 geltokitan. Sistema hori erabiltzeko nahikoa da mugikorrean Bluetooth 
sistema aktibatuta eta ikusgarri izatearekin eta seinaleztatutako geltokietatik gertu egotearekin. 

- Garbera:  24-27-33 lineak 
- Miramon:  28-31-35 lineak 
- Zuatzu:  5. Linea 
- Zubieta 14: 16-18 lineak 
- Gregorio Ordoñez:  26-27-31 lineak 
- Ategorrietako erlojua:  13-14-27 lineak 
- Bianka:  13-24-31-38 lineak 
- Antso Jakituna 11: 21-26-28-32 lineak 
- Intxaurrondoko Renfe geltokia:  8-29 lineak 
- Bartzelona 35: 26-27-31 lineak 
- Frantziskotarrak:  9-41 lineak 
- Belartzako biribilgunea:  25. Linea 
- Toribio Alzaga:  24-26-31 lineak 
- La Perla: 5-16-18-25 lineak 
- Jesuitak: 13-24 lineak 
- Pikabea Herrera 41: 13-24 lineak 
- Pio Baroja 4: 16-18-24-35 lineak 
- Nafarroa 34:  8-17-40-41 lineak 
- Antso Jakituna 12: 17-21-26-28 lineak 
- Ehunurteurrena: 17-23-24-32 lineak 

Panel elektronikorik ez duten beste geltokietarako, autobusen iritsiera orduak SMS bidez eta 

Web orriaren bidez jakinarazteko sistemak daude martxan orain dela hiru urte baino gehiagotik.  
Bi sistema horien bitartez ez da beharrezkoa geltokian bertan egotea, eta informazioa edozein 
tokitatik eska daiteke bakarrik telefono mugikor bat edukita eta geltokiaren kodea ezagututa. 
Internet konexioa duen ordenagailu batetik ere eskura daiteke informazio hori.  
Baita ere, edozein tokitatik terminal mugikor baten bitartez autobusen iritsiera orduei buruzko 

informazio praktiko guztia azkar eta erraz eskuratu ahal izateko mugikorrentzako Dbus-en web 

orria dago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helburu nagusia da garraio zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta hobekuntza hori erabiltzaileek 
nabaritu, ezagutu eta baloratzea.  
 
Ekimen hau Donostiako Tranbia Konpainia lantzen ari den berrikuntza teknologikoko proiektu 
handinahiaren barruan sartzen da, hain zuen ere zerbitzua eta erabiltzaileentzako informazioa 
hobetzeko teknologia berriei eman ahal zaizkien erabilerak eta  erosten ari diren autobus 
berriekin ingurumenaren aldetik egon daitezkeen hobekuntzak jasotzen dituen proiektuan.  

BEREHALA IRITSIKO 

DA 


