11 de novembro 2016

Sistema Piloto “TicketCheck”
Novo sistema de prevenção à fraude através de alerta automático ao passageiro.

Com o apoio da CARRIS, a Outmind, uma empresa Portuguesa, com origem na área de I&D Universitária,
desenvolveu um projeto piloto de dissuasão da fraude através de um equipamento eletrónico, denominado
TicketCheck.
A Carris tem vindo a desenvolver esforços para reduzir a fraude, a bordo dos seus veículos. Neste sentido, aceitou
o desafio proposto pela OUTMIND, uma empresa portuguesa, para testar um equipamento eletrónico inovador
que procura agir como um sistema preventivo através de alerta sonoro e visual ao passageiro, quando não valida
corretamente o título de transporte.
Denominado como “TicketCheck”, em colaboração com a CARRIS, a solução foi desenvolvida pela empresa
“Outmind” e estará a funcionar a título experimental, em 4 autocarros da carreira 711, a partir do próximo dia 15
de Novembro e até ao final do ano, período que servirá para avaliar o sucesso deste equipamento. A escolha da
carreira 711 esteve relacionada com o tipo de percurso que a mesma realiza, o tipo de clientes que recebe e ainda
com a quantidade de veículos com que opera diariamente, fatores que em conjunto a elegeram como a mais
adequada para este projeto piloto.
Durante os primeiros dias deste piloto, as carreiras irão funcionar com agentes de sensibilização, no sentido de
apresentar e esclarecer os clientes sobre o funcionamento do equipamento. Face aos resultados que o sistema
venha a demonstrar, se assim se justificar, será equacionada a possibilidade do seu alargamento a outros
segmentos da nossa frota.
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Convidamo-la(o) a assistir à demonstração do sistema, no próximo dia 14 de Novembro às 11h00, nas instalações
da Carris em Miraflores.

Para mais informações e RSFF, contatar:
Carris | Metro de Lisboa | Transtejo
Vanessa Samora – 961 734 740
Margarida Guimarães – 969 660 270
Carina Ferreira – 961 734 744

