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Urpolan Liikenteen liput PayiQ Tickets -sovellukseen
PayiQ Ticketsin käyttäjäkunta laajenee Pohjanmaalle, kun sovelluksesta saa
Vaasan ja Seinäjoen seudulla toimivan Urpolan Liikenteen bussilippuja.
Kesän aikana PayiQ Tickets -mobiilisovellukseen
lisättiin Urpolan Liikenteen liikennöimien vuorojen
lippuja. Valikoimasta löytyy aikuisten ja lasten
kerta- ja sarjalippuja useille eri matkoille
Pohjanmaalla, esimerkiksi Seinäjoen ja Kauhajoen
ja Seinäjoen ja Vaasan välille sekä rannikon
reiteille. Liput ostetaan mobiilisovelluksessa ja
tarkastetaan bussien lukulaitteilla.
PayiQ
Tickets
on
ladattavissa
ilmaiseksi
älypuhelimille Google Play ja App Store-kaupoissa.
Mobiilisovellus tukee kaikkia käytetyimpiä maksutapoja kuten puhelinlaskun yhteydessä
maksettavaa mobiilimaksua, korttimaksua, MobilePayta sekä Applea Payta.
”Otimme käyttöön PayiQ Tickets -sovelluksen, koska halusimme tarjota asiakkaille helpon ja
turvallisen tavan ostaa kerta- ja sarjalippuja. Käteisen käyttö vähenee koko ajan ja on
näppärää, kun lipun osto ja tarkastaminen sujuu sovelluksen kautta. Sovellukseen saa myös
nopeasti lisättyä uusien reittien liput ja muutettua hinnoittelua tarpeen mukaan.” sanoo Jari
Urpola, Urpolan Liikenteen toimitusjohtaja.
”Toivotamme ilolla uuden liikennöitsijän mukaan PayiQ Tickets -sovellukseen. Lipun myynnin
aloittaminen on tehty liikennöitsijöille mahdollisimman nopeaksi ja sujuvaksi. Samoin
tuotteiden ja hinnaston hallinta on helppoa eikä vaadi päivityksiä. Sovelluksestamme on
saatavilla kattava valikoima lähi- ja kaukoliikenteen lippuja ympäri Suomea. PayiQ Tickets sovelluksen etuja käyttäjille ovatkin helppous ja yksinkertaisuus – käyttäjillä ei ole tarvetta
erillisille sovelluksille, koska kaikki liput saa samasta sovelluksesta.” kertoo PayiQ:n
toimitusjohtaja Pirkka Lankinen.

PayiQ

kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing as a Service alustaa. Se
tarjoaa fiksuille kaupungeille, MaaS- ja liikenneoperaattoreille sekä tapahtumajärjestäjille
mahdollisuuden sekä myydä että validoida lippuja mobiililaitteilla. Lippuihin voi yhdistää monipuolisesti
matkoja ja elämyksiä, kuten eri kulkuvälineitä, tapahtumia ja palveluja. Alusta myös kerää käytöstä
ja liikkumisesta tietoa, jota palveluntarjoaja voi käyttää parantaakseen käyttökokemusta sekä
prosessin tehokkuutta. PayiQ johtaa kehitystä kohti älykkäämpää ja käyttäjäystävällisempää
liikennettä.
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