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Že poznate balkanski Uber?
..Imate tudi vi težave z naročanjem taksija in vedno naletite na zasedeno linijo? Z uporabo aplikacije EKSTRA se tej težavi izognete, saj z
njo naročilo postane hitro in enostavno..

Vsi poznamo težave z naročanjem taksi vozil v
slabem vremenu, klicni centri so zasedeni, taksi
vozil ni na voljo in tako preden dobimo taksi,
mine ogromno časa. Vemo, da je v večjih mestih
na voljo omejeno število taksi vozil in še ta so
razporejena med več taksi služb, kar pomeni, da
moramo večkrat, preden dobimo prosto vozilo,
poklicati več taksi služb in čakati na prosto linijo.
Ta problem so z aplikacijo EKSTRA naslovili v
podjetju Net informatika, ki združuje več podjetij in s tem večje število vozil, kar pomeni, da boste vozilo dobili v res najkrajšem možnem času.
Ne nek način morda deluje podobno kot Uber,
vendar za razliko od njega kot posrednik ponuja
prevoz z uveljavljenimi in registriranimi taksi
službami.
Zavedamo se, da je v današnjem času zelo pomembna kvaliteta storitev, zato bo ekipa, ki stoji za aplikacijo, tesno sodelovala s taksi službami
in vozniki. Ves čas bodo nadzirali vožnje, njihov
potek in poskrbeli, da bodo uporabniki dobili
kvalitetno storitev za primerno ceno. Skrbeli bodo za čistočo vozil in varnost. S tem namenom
bodo v aplikacijo kmalu dodali tudi možnost
ocenjevanja vožnje, da se stranka lahko sama
odloči, s kom se želi voziti. Vse pritožbe strank
bodo jemali resno in v primeru kršitve tudi primerno sankcionirali voznike.

Enostavna uporaba
Sama aplikacija je zasnovana zelo preprosto in
všečno. Njeno delovanje je tako enostavno, da
bo vsakomur razumljivo. Ko jo odprete, se vam
prikaže zemljevid vaše okolice, na katerem je
označena vaša trenutna lokacija. Na zemljevidu
pa vidite tudi ikone avtomobilov, ki prestavljajo
taksi vozila. Te se premikajo v realnem času, tako
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da lahko ves čas vidite, koliko je od vas oddaljen
najbližji taksi. Taksi naročite le z enim klikom, tako da vam ni treba čakati na telefonskih linijah.
Ko kliknete na naročilo taksija, se vam odpre
meni, ki vas vpraša, kam ste namenjeni, pri tem
pa vam zelo uporabno tudi izračuna ceno vožnje. In to je vsa umetnost. Zanesljivo in preprosto. V aplikaciji si lahko ustvarite svoj profil, kar
vam omogoča pregled vaših preteklih naročil in
destinacij, kamor ste se odpeljali. V prihodnjih
mesecih pa bodo razvijalci v aplikacijo dodali še
možnost plačila s kreditno kartico, tako da bo
prevoz potekal še hitreje in bolj brezšivno.

Prisotni že v 20 državah
Net informatika je sicer mlado podjetje, vendar
ima z rešitvami na področju taksi storitev že
ogromno izkušenj. Leta 2013 je bil njihov projekt
NetCab nominiran za najpodjetniško idejo.
Njihovo platformo trenutno uporablja že več
kot 5.000 taksi vozil v mestih v 20 državah, med
drugim v Ljubljani, Mariboru, Beogradu in Novem Sadu. Planirajo pa tudi že nadaljnjo širitev v
številna nova mesta v že obstoječih državah ter
širitev v Bosno in Hercegovino, Črno Goro in na

Hrvaško. Letos imajo tako namen ponuditi svoje
storitve še v vsaj 10 novih mestih in dveh novih
državah. Najprej so si zadali cilj, da čim boljše
povežejo JV Evropo, ki je trenutno najslabše pokrita. Kot pravijo, je njihov cilj združiti čim več
različnih in samostojnih podjetij pod eno aplikacijo in s tem uporabnikom olajšati naročanje
taksi prevoza v različnih državah.
Ker imajo tako pokritost trga in dobro poznavanje taksi storitev, mnenijo, da bo EKSTRA
nedvomno uspešen projekt, ki bo v korist tako
taksi službam, ki jim bo pomagal do več pozivov, kot tudi uporabnikom, ki bodo lahko taksi
naročili kjerkoli z isto aplikacijo.

Na voljo za vse mobilne naprave
Aplikacija je na voljo za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.netinformatika.
ekstra) in IOS (https://itunes.apple.com/us/app/
ekstra/id1281539108?mt=8), oziroma tako, da jo
na svojem telefonu poiščete v spletni trgovini.
Če vas zanima več o delovanju aplikacije, pa
lahko več informacij dobite tudi na spletni stran
ekstracab.com.
(P. R.)
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