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AmberGO na wszystkich bramkach jeszcze przed wakacjami!

Przez ostatni rok pracowaliśmy na pilotażowej wersji nowej metody płatności AmberGO. Dzięki
współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
Operatorem AmberOne Autostrady A1 (Intertoll Polska) oraz dostawcą aplikacji Autopay firmą
Blue Media udało nam się dopracować nową metodę płatności tak, aby spełniała oczekiwania
kierowców. AmberGO to metoda płatności oparta na automatycznym rozpoznawaniu tablic
rejestracyjnych, wymagająca tylko jednorazowej rejestracji w aplikacji mobilnej.
AmberGO w pełnej funkcjonalności będzie działał na wszystkich bramkach i wszystkich
węzłach AmberOne Autostrady A1. Wsłuchując się w głosy użytkowników AmberGO
zastosowaliśmy odpowiednie oznakowanie dla wszystkich bramek. Dodatkowo na każdym z
placów poboru opłat będzie uruchomiona dedykowana bramka wyłącznie dla aktywnych
użytkowników AmberGO. Takie bramki oznaczone będą symbolem AmberGO oraz
przekreślonym symbolem inkasenta, co oznacza, że nie będzie na nich możliwości zapłacenia
za przejazd metodą tradycyjną (gotówka/karta).
Przekazujemy użytkownikom nowoczesną, funkcjonalną, dobrze działającą metodę płatności,
która ma szansę rozładować zatory tworzące się na bramkach autostradowych w okresie
szczytowego natężenia ruchu, jakim są wakacje.
Kolejny etap to zaangażowanie użytkowników i ich aktywne korzystanie z AmberGO. My
umożliwiamy korzystanie z metody płatności, ale to od użytkowników zależy czy AmberGO
będzie działał w odpowiedniej skali. Im więcej użytkowników AmberGO, tym krótszy czas
oczekiwania na bramkach. Szacowana przepustowość bramek dzięki automatycznej metodzie
płatności AmberGO jest 3-krotnie większa od przepustowości w systemie tradycyjnym.
Aktualna maksymalna przepustowość bramki zjazdowej to 200 pojazdów na godzinę. W
AmberGO może wzrosnąć nawet do 600 poj/h.
AmberGO będzie nadal rozbudowywany, tj. w miarę możliwości do obsługi automatycznej
metody płatności dołączać będą kolejni dostawcy płatności elektronicznych, operatorzy kart
flotowych itp.
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Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu nowoczesnego rozwiązania w postaci automatycznej
płatności AmberGO oraz zaangażowania użytkowników uda nam się rozładować zatory na
bramkach.
Wszystkie informacje na temat AmberGO wraz z instrukcją użytkowania można znaleźć na
stronie www.a1.com.pl. AmberGO i jedziesz!

