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VONATINFÓ ALKALMAZÁS 

 Adatforgalom 
 Csak a szükséges mennyiségű találat kiadása – például egy délelőtti keresésnél egy forgalmas 

útirányon feleslegesen sok vonatot dob ki a rendszer, túl nagy adatmennyiséget elhasználva. 

 Ha egy találattól visszalépünk a keresési eredményekhez, ne hajtsa végre újra keresést az elejétől, 

felesleges adatforgalmat generálva. 

 User Interface 
 A menüpontok közül az ‘Induló/érkező’ gyakorlatilag felesleges, az ‘Állomásinformáció’ 

bőven elég lenne önmagában is. 

 Az alkalmazáson belüli ‘vissza’ gomb nem mindig azonos funkciójú a telefon beépített 

‘vissza’ gombjával – ez nagyon zavaró, és szembemegy a legtöbb mobilapplikációnál 

alkalmazott gyakorlattal. 

 Az utasok kiválasztásánál elsőre nem egyértelmű, hogy a ‘vissza’ gomb automatikusan menti a 

bevitt módosításokat – egy külön ‘mentés’ opció nyilvánvalóbb lenne. 

 A találatokat mutató listanézeten nem egyértelmű, hogy mely felületek kattinthatóak, és pontosan 

hová lépve mi fog megjelenni – jó lenne feltűnőbben elválasztani és jelölni ezeket. 

 Nem az arculatos InterCity- és EuroCity-logók vannak megjelenítve. 

 A szimbólumok megjelenítése kissé szedett-vedett; jobb lenne egy sorban, azonos méretben 

feltüntetni őket. 

 Útvonaltervezés 
 Felesleges külön az ‘egyszerű’ és az ‘összetett’ keresés, minimális különbség van a kettő 

között. 

 Az ‘érintve’ szövegmező indokolatlanul foglal el egy teljes sort. 

 A dátum- és időpontválasztó panel nem éppen felhasználóbarát, megfontolandó lenne az 

összes európai menetrendet tartalmazó Rail Planner applikáció ilyen felületének 

lemásolása. (Sőt, a keresési találatok idővonalas megjelenítése is áttekinthetőbb ott, annak 

átvétele is megfontolandó lehet.) 

 Bizonyos esetekben jó lenne egy egész nap összes vonatát kilistázni, nem csak egy konkrét 

időpontot követőeket – ilyen választható opció beépítése is előnyös lenne. 

 Lehetne a Google útvonaltervezőjéhez hasonlóan ‘utolsó nappali eljutás’ opció is. 

 A ‘KOK’ rövidítés érthetetlen. 

 A kiegészítő jegyek kiválasztásánál egy háromállású csúszkával egyszerűbbé válna a kiválasztás. 

 A találatoknál két szimbólum közé egy bizonyos ponton kattintva összeomlik az app. 

 Jegyvásárlás 
 Az ülőhelyek kiosztása kizárólag automatikusan történik, nincs az Elvirában már létező, 

korábban foglalt hely mellé való foglalás, és egy egyéb preferenciák sem állíthatók be (pl. ablak 

mellett, asztalnál) – ezeket pótlása is örvendetes lenne. 

 A jegyvásárlási opciók külön lapfülbe helyezését javasoljuk. 

 Nevet is lehessen társítani az utastípusokhoz, ezzel gyorsítva vásárlást. 


