


Mi az a Birdie? 

 Egyszerű

 Gyors

 Érthető

 A kor igényeinek megfelelő

Sofőr- és utasbarát fuvarrendelő applikáció, minden korosztály számára.

Felveszi a versenyt a már jelenlévő taxis rendszerekkel.

Elsőként a 6x6 Taxi számára elérhető. 



A sofőrbarát rendszer előnyei 

A Birdie számos funkcióval vár, melyek még kényelmesebbé teszik a taxizást!

 Gyors regisztráció, egyszerű használat, vizuális élmény 

 Hasznos statisztikák, lehívható adatok

 Bankkártya regisztráció

 Közvetlen kommunikáció

 Személyreszabottság

 Automatizált adminisztráció 

 Heti automatikus elszámolás akár átutalással



Gyors regisztráció, egyszerű használat, vizuális élmény 

A Birdie taxirendelő rendszer megálmodásakor törekedtünk arra, hogy egy gyors és egyszerű 

alkalmazást készítsünk. Az új applikáció nem csak könnyen kezelhető, de vizuális és informatív 

tartalmainak köszönhetően, használata minden korosztály számára pillanatok alatt elsajátítható.

Balázs

Tóth



Hasznos statisztikák, lehívható adatok

Fontosnak tartottuk, hogy sofőrjeink a könnyű használat mellett hasznos, informatív tartalmakkal is 

találkozhassanak az applikációban. Az egyes vállalkozók számára elérhetőek a korábban megadott személyes, 

gépjárműre vonatkozó, valamint vállalkozási adatok és dokumentumok. Ezen kívül egy gombnyomással 

lekérhetőek információk a korábbi fuvarokról, illetve heti és havi statisztikák a szakmán belüli fejlődés céljából. 



Bankkártya regisztráció

Utasaink a Birdie rendszerben a taxiban történő készpénzes és 

bankkártyás (terminál) fizetés mellett, az applikáción keresztül is 

rendezhetik fuvarjuk viteldíját. 

Az applikáción belüli bankkártya regisztráció lehetővé teszi az 

egyszerű, biztonságos, garantált illetve érintésmentes fizetést.

Regisztrált bankkártyás fizetés esetén garancia, hogy indulás 

előtt zárol a rendszer egy fix összeget az utas bankszámláján, 

tehát leellenőrizhető, hogy az utas rendelkezik-e a megfelelő 

kerettel. Ezzel elkerülve az esetleges nem fizetés kockázatát.



Közvetlen kommunikáció

Sofőrjeink és utasaink utazási igényeinek maximális kielégítése céljából lehetőség van a sofőr és jármű 

értékelésre, valamint az utas és a sofőr közötti, applikáción belül történő, közvetlen telefonos és írásbeli 

kapcsolatfelvételre. 



Személyreszabottság

További kulcs-funkcióként említhető a Birdie applikáció személyreszabottsága: fuvarelfogadási távolság 

meghatározása (akár fuvaronként), a pontos helymeghatározás, és a közelben lévő kollégák megjelenítése. 

Természetesen az is beállítható akár napi szinten, hogy normál, XL méretű, kisállat- barát vagy éppen 

gyermeküléssel felszerelt gépjárművel történik a személyszállítás. 



Automatizált adminisztráció

A munkaidő maximális kihasználása céljából, az elengedhetetlen 

folyamatok elvégzését megkönnyítettük: 

 Amennyiben utasunk az applikációban előre jelzi, a rendszer 

automatikusan küld számára számlát és nyugtát e-mailen 

keresztül. Csak akkor van a sofőrnek adminisztrációs feladata 

(pénztárgép / NAV) ha az utas számlát / nyugtát a kocsiban kér.

 Emellett rendszerünkkel lehetőség nyílt a heti automatikus 

elszámolásra, akár pénztár nélkül, átutalással. 




