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Aikataulunäyttö aulatiloihin
Informaatiolla on iso merkitys, kun halutaan ohjata ihmisiä kestävien kulkumuotojen pariin. Joukkoliikenteen aikataulunäyttö työpaikan, yrityksen tai taloyhtiön
aulassa kannustaa niin henkilöstöä, asukkaita kuin asiakkaita ja vierailijoitakin
käyttämään joukkoliikennettä. Näytöllä näytetään lähipysäkkejä käyttävien linjojen seuraavia lähtöaikoja. Näyttö kannattaa sijoittaa aulaan, uloskäynnin viereen
tai vaikkapa vahtimestarin tiskille. Tästä esitteestä löydät suositeltavia näyttömalleja.
Sisältö
Aikataulunäytöllä näytetään HSL:n joukkoliikenteen aikatauluja sekä matkustajainformaatiota
mukaanlukien poikkeusliikennetiedotteet. Seurannassa olevien linjojen osalta näytetään reaaliaikaista tietoa lähtöajoista.
Näyttö voidaan myös jakaa kahteen osaan niin, että toisella puolella näytetään aikataulutietoja ja toisella puolella muuta joukkoliikenneinformaatiota (esim. tiedotteita, lähialueen kartta
pysäkkeineen sekä sää- ja ilmanlaatutietoja).
Toiminta
Aikataulunäyttö vaatii toimiakseen tietoliikenneyhteyden, jonka näytön tilaaja kustantaa itse.
Palvelua on mahdollista käyttää myös Internetlinkkien avulla (rajoitetummat ominaisuudet kuin
varsinaisessa HSL:n etänä ylläpitämässä näyttöjärjestelmässä) osana omia sisäisiä infokanavia.
Internetlinkin käyttö on ilmaista.
Näytön tilaajan tulee ilmoittaa mahdollisista laitteeseen liittyvistä ongelmista HSL:lle
infohuolto@hsl.fi.

Näyttömallit ja hinnat
Kustannukset
Palvelupakettiin kuuluu näyttö (24/7-käyttöön tarkoitettu), siihen integroitu sisältöä ohjaava
tietokone ja ohjelmisto, tietosisällön suunnittelu sekä laitteiston toiminnan etävalvonta. Valittavana on muutamia erilaisia perusnäyttöjä. Tarvittaessa voidaan toteuttaa muunlaisiakin ratkaisuja. HSL voi myös toimittaa vain ohjaavan tietokoneen ja tilaaja itse hankkii näytön (FullHD) ja
vastaa myös sen kunnosta. Saatavana on myös erikokoisia ulkokäyttöön tarkoitettuja malleja.

Näyttömallit ja hinnat
Näytön hinta
+ alv 24 %

1.
2.
3.

Sisänäyttö 42”
Ulkomitat (L x K x S) 100 x 60 x 13 cm
Paino n. 34 kg

2 200 €

Sisänäyttö 47”
Ulkomitat (L x K x S) 111 x 66 x 16 cm
Paino n. 45 kg

2 300 €

Sisänäyttö 55”
Ulkomitat (L x K x S) 127 x 75 x 17 cm
Paino n. 55 kg

2 500 €

Varastotilanteesta riippuen muitakin malleja ja kokoja voi olla saatavilla.

Pelkkä ohjaava tietokone (oma näyttö) 600 € + alv 24 %
Lisäoptiot (+ alv 24 %)
• 3G/4G -modeemi 550 €
• normaali seinäkiinnike ja asennus 250 €
(hankalammista asennuskohteista neuvotellaan erikseen)
• suojalasi 300 €
Etävalvonta ja ylläpito on maksuton.

Ota yhteyttä!
infohuolto@hsl.fi

www.hsl.fi
www.hsl.fi/yrityksille

Timo Töyry
puh. 09 47664229
timo.toyry@hsl.fi
Jorma Koivurinta
puh. 09 47664345
jorma.koivurinta@hsl.fi

