
NOWOCZESNE 
ROZWIĄZANIA 
DLA TRANSPORTU



Jeden system, wiele funkcjonalności

Zintegrowany system sprzedaży biletów 
w autobusie, na dworcu, poprzez stronę internetową 
e-dworzec.pl oraz dedykowaną aplikację mobilną. 

Pełna synchronizacja danych pomiędzy 
elementami systemu. 



1. Bezpłatna wyszukiwarka połączeń
Umieszczenie rozkładów jazdy na stronie inter-
netowej e-dworzec.pl jak również ich aktualizacja 
są całkowicie bezpłatne. Jasna i przejrzysta 
wyszukiwarka umożliwia pasażerom szybkie
i bezproblemowe wyszukiwanie rozkładów jazdy.

2. Prowizyjny model rozliczeń
Prowizja uzależniona jest od miesięcznych 
obrotów generowanych ze sprzedaży biletów. 
Oferujemy konkurencyjne stawki dostosowane 
do potrzeb każdego klienta. Oferta skierowana 
jest zarówno do dużych jak i małych przewoźników.

3. Wzrost sprzedaży biletów 
Zwiększona ilość kanałów sprzedaży wpływa 
korzystnie na ilość sprzedanych biletów. Oferuje-
my sprzedaż poprzez stronę internetową, aplik-
ację mobilną, sprzedaż biletów bezpośrednio w 
autobusie, a także poprzez operatorów dworców 
autobusowych i kolejowych.  

Rozkład jazdy
i internetowa
sprzedaż 
biletów 
w jednym
serwisie. 

KORZYŚCI 
DLA PRZEWOŹNIKÓW  



Unikalne cechy
1. Bilet miesięczny w autobusie
Pasażerowie mają możliwość wykupienia biletu miesięcznego
u kierowcy autobusu. 

2. Sprzedaż na przystankach pośrednich
Pasażer poprzez stronę internetową e-dworzec.pl ma możliwość 
zakupu biletu na autobus będący w trasie z wybranego przez siebie 
przystanku. 

3. E-kopia paragonu
To elektroniczna kopia paragonu. Oprócz standardowego paragonu 
drukowanego na papierze termicznym, automatycznie tworzona jest 
jego kopia w formie elektronicznej na karcie microSD.

4. Łatwa instalacja w autobusie
Dzięki małym rozmiarom drukarka fiskalna POSNET Temo HS EJ jest 
wygodna i łatwa w montażu. Do poprawnej komunikacji z drukarką 
wymagany jest wyłącznie telefon komórkowy z dedykowaną aplikacją. 

Temo HS EJ 

+



Najnowocześniejsze rozwiązanie sprzedaży biletów 
autobusowych składające się z aplikacji e-bileterka 
w telefonie i portalu internetowego e-dworzec.pl. 

Aplikacja e-bileterka w połączeniu z najmniejszą 
na rynku drukarką fiskalną firmy POSNET umożliwia 

sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych 
w autobusie. 

Dane o sprzedanych biletach przesyłane są 
na serwer e-dworzec.pl co umożliwia pasażerom 
zakup biletów na autobus będący w trasie a prze- 

woźnikowi obserwowanie sprzedaży biletów 
na bieżąco. 



WYMAGANIA TECHNICZNE  

Telefon z systemem Android 4.4 (KitKat),
 5.0 lub nowszy.

Minimum 100 MB wolnej pamięci
 w telefonie.

Dostęp do internetu poprzez wifi 
lub telefonu komórkowego.

e-dworzec.pl Sp. z o. o. 
ul. Dworcowa 8, 12-200 Pisz

tel. 732 872 253, 732 829 358
e-mail: pomoc@e-dworzec.pl
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