APLICATIA ”CLIENT FIBER TAXI”
1. Intra in MAGAZIN PLAY de pe telefonul tau descarca si instaleaza aplicatia CLIENT FIBER TAXI .
2. Deschide aplicatia
si inregistreaza datele cerute. Dupa confirmarea acestora
aplicatia poate fi
folosita.
3. Meniul aplicatiei : butonul
din stg sus a ecranului :
 POI in apropiere : arata punctele de interes aflate in apropierea locului unde esti si care pot fi
folosite ca repere sau ca adrese de comanda.
 Dispecerat : aici gasesti numerele noastre de telefon (ne poti apela apasand pe nr. respectiv),
precum si adresa noastra de Facebook.
 Datele mele : arata datele de inregistrare. Numele poate fi modificat de aici. Butonul
Raporteaza o problema te ajuta sa reclami o situatie ivita pe parcursul calatoriei
(completeaza indicativul masinii si scrie-ne ce te-a deranjat : soferul fumeaza , muzica este
prea tare , masina este murdara, etc., dupa care apasa butonul Raporteaza).
 Feedback : de aici ne trimiti sugestii, pareri, propuneri etc.
 Semne de carte : aici sunt salvate adresele preferate (acasa, birou, servici, scoala, etc.).
Cum poti face asta :
a) din ecranul respectiv apasa butonul Adauga adresa; in noul ecran pozitioneaza
indicatorul de pozitie cat mai corect, miscand harta astfel incat in banda albastra de sus sa
apara denumirea strazii. Apasa butonul Continua din partea dreapta jos. Se va deschide
ecranul Detalii adresa. Completeaza Nr., Bl., Sc. (dupa caz). In casuta Mai multe detalii
completeaza cu elemente ajutatoare, ex. : langa magazin, la intersectie, in spate, intrare din
strada…,la elevi, la profesori,etc. In casuta Alias se va completa denumirea locatiei : acasa,
birou, servici, scoala etc. Dupa completare se va apasa butonul Adauga adresa in lista,
aceasta fiind apoi gasita in Semne de carte.Pentru stergere sau modificare se foloseste
butonul Modifica.
b) din ecranul principal pozitioneaza indicatorul (omuletul) la adresa pe care vrei sa o
salvezi. In banda albastra de sus va aparea denumirea strazii. Apasa in banda albastra si se
va deschide ecranul Detalii adresa. Completeaza Nr., Bl., Sc. (dupa caz), precum si casuta
Mai multe detalii asa cum s-a explicat la punctul a). Apasa butonul Adauga la favorite.
Completeaza casuta Alias asa cum s-a explicat la punctul a), dupa care apasa butonul
Salveaza si paraseste ecranul respectiv. Acum adresa e adaugata la Semne de carte si poate
fi utilizata direct.
 Butonul Inchide App te scoate din aplicatie.
4. Utilizarea Aplicatiei CLIENT FIBER TAXI :
 Daca adresa unde vrei masina este salvata la favorite, deschide din meniu Semne de carte
selecteaza adresa de acolo, apasa butonul Cheama taxi , apasa OK in ecranul urmator si din
nou Cheama taxi fara a mai fi nevoie de completari. In acest moment va aparea ecranul cu
harta si pozitia ta si mesajul Asteptati, localizam cel mai apropiat taxi. In cateva secunde va
fi gasit taxiul cel mai apropiat de tine, moment in care vei fi anuntat ca indicativul respectiv va
ajunge la comanda si in cat timp. Trebuie sa confirmi prin apasarea butonului Accept sau sa
renunti la comanda apasand butonul Refuz. Daca ai confirmat, vei vedea pe harta cum vine
taxiul spre tine, avand si posibilitatea de a comunica cu taximetristul prin mesaj scris.
 Daca adresa unde doresti taxiul nu este salvata la favorite, in ecranul principal in parte stanga
jos exista butonul de localizare GPS
.
Apasa-l si vei fi localizat pe harta. Dupa o
pozitionare cat mai corecta a indicatorului de pozitie, asigura-te ca in banda albastra de sus
apare denumirea strazii, apoi apasa butonul Cheama taxi. Se va deschide ecranul Detalii
comanda unde vei completa casutele respective ( Nr., Bl., Sc., precum si la Mai multe detalii
asa cum s-a explicat la punctul a)), dupa care apasa butonul Cheama taxi. De aici pasii sunt
aceeasi ca la subpunctul anterior : mesajul de localizare, acceptarea comenzii si urmarirea
deplasarii taxiului spre comanda.
 La finalul comenzii aplicatia iti da posibilitatea de a nota soferul, masina si aplicatia. Este
important pentru noi sa cunoastem parerea ta cu privire la serviciul pe care ti-l oferim, astfel
incat sa-l putem imbunatati permanent.
 In cazul in care aplicatia nu gaseste un taxi liber in apropierea ta iti va trimite mesajul Nu a
fost gasit niciun taxi liber, moment in care poti apela telefonic dispeceratul, de unde se va
incerca gasirea cat mai rapida a unei masini care sa preia comanda.

