Trondheim, 08.06.2021

Ny og forbedret AtB-app
Den nye appen, som heter «AtB», vil i første omgang erstatte dagens «AtB Reise», som brukes til
reiseplanlegging og sanntidsinformasjon.
I den nye appen «AtB» har vi gjennom bred brukerinvolvering fått på plass forbedret reisesøk og økt
brukervennlighet. Det betyr blant annet at det nå er mulig å søke på hele reisen fra A til B, fra akkurat der du
befinner deg til dit du skal. Reiseforslagene inkluderer både gange, buss, båt, tog og trikk og samler dermed
alt som trengs for å planlegge reisen på ett sted.
– Dette er første steg i utvikling av vår nye mobilitetsportal, som skal gjøre det enda enklere for kundene våre
å reise fra A til B. På sikt vil vi også fase inn billettkjøp og flere funksjoner i den nye appen, sier Grethe Opsal,
direktør for kommunikasjon og drift i AtB. Utviklingen er gjort i tett samarbeid med kundene.
Gi tilbakemelding til utviklerne våre
I denne første versjonen er det i hovedsak funksjonalitet for reiseplanlegging og sanntidsinformasjon som er
på plass, men det er allerede nå mulig å teste kjøp av enkeltbilletter i den nye appen. Det er også mulig å gi
tilbakemelding direkte til utviklerne våre om tips, triks, ris og ros. På den måten kan alle som ønsker det bidra
i videreutviklingen av applikasjonen
– Reisen starter før folk setter seg på bussen, trikken eller båten, og vi er glade for at vi kan tilby oppdaterte
løsninger som gjør det enkelt å planlegge, sier Opsal.
Laget i samarbeid med Entur
Vi utvikler vår nye mobilitetsportal i samarbeid med Entur, og AtB-appen er basert på deres nasjonale
systemer.
– Vi gratulerer AtB med lansering av den nye appen! sier Christel Borge, administrerende direktør i Entur. Vi
er stolte av samarbeidet AtB og Entur har etablert, og at vi kan bidra til bedre tjenester til Trøndelags
kollektivreisende.
Den gamle reiseplanlegger-appen «AtB Reise», vil kunne brukes en liten stund til. Men innen kort tid vil den
avsluttes. Vi anbefaler derfor alle å laste ned den nye AtB-appen så snart som mulig. Mer info om
funksjonalitet og muligheter finner du på vår nettside: Ny app - AtB
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