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1. Giới thiệu tổng quát:

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng trên địa bàn, từ
cuối tháng 4/2017, thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng Danabus.Ứng
dụng Danabus App được sử dụng để tra cứu lộ trình, thông tin các tuyến xe buýt trong thành
phố Đà Nẵng. Cụ thể là:

- Tra cứu tuyến xe buýt và theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực giúp người đi xe buýt biết
thông tin chi tiết về các tuyến xe, chính xác thời gian điểm xe đến trạm, chủ động trong việc sắp
xếp thời gian chờ đợi và đón xe buýt.

- Chức năng tìm lộ trình tuyến tối ưu giúp người đi xe buýt tìm các tuyến xe phù hợp với điểm
đầu, điểm cuối cần đến.

- Tra cứu bản đồ, các trạm dừng.

2. Thiết bị:

Phần mềm chạy trên điện thoại di động hỗ trợ hệ điều hành:

- iOS: từ phiên bản 9.0 trở lên.
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- Android: từ phiên bản 5.0 trở lên.

Lưu ý: Ứng dụng sẽ cần truy cập vị trí của người sử dụng để lấy dữ liệu vì vậy điện thoại cần
phải hỗ trợ kết nối định vị toàn cầu (GPS). Nếu không có GPS, ứng dụng sẽ không thể xác
định được vị trí hiện tại của người dùng.

3. Cài đặt sử dụng: Xem chi tiết tại đ&acirc;y .

Phần mềm ứng dụng DanaBus có thể tải trên PlayStore của Google và Apple Store với từ
khóa "Danabus" hoặc tải trực tiếp bằng cách kích vào đường link bên dưới:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=asia.vietnam.danabus.danang

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/danabus/id1213733363?ls=1&amp;mt=8

Mơ Lê - Trung tâm điều hành đèn THGT & VTCC Đà Nẵng(Datramac)
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