The easiest way to get your public transport into Google Maps
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Com publicar el transport públic a Google Maps
en cinc passos
Per començar
Truqui al +34 972 207904 o entri a
www.busmanager.net
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•

Crear les parades
Clicar sobre el mapa i omplir els
atributs

•

Fer clic a Guardar

•

També pot importar les parades
d’un Excel

2

Crear les línies

•

A la pestanya Dades, donar d’
alta la línia

•

A la pestanya Itineraris, definirlos com una successió de
parades

•

Fer clic a Guardar

4

Definir horaris

•

Triar línia, itinerari, direcció i
tipus de dia

•

Omplir l’horari

•

També pot importar els horaris
d’un Excel

•

Fer clic a Guardar

5

Publicar a Google Maps(*)

•

Crear el fitxer GTF

•

Verificar el fitxer GTF

•

Contactar amb Google Inc

•

Proves privades a Google Maps

•

Publicar a Google Maps

¡ Benvingut !
En pocs dies el seu Transport Públic ja
estarà operatiu a Google Maps

3

Definir tipus de dia

•

Donar d’alta els tipus de dia

•

Seleccionar els dies de la setmana
en que hi ha servei

•

Afegir dates addicionals o
restriccions de servei

•

Fer clic a Guardar

(*) Publicar el transport públic a Google Maps, un servei de mapes de Google Inc, és gratuït.
BusManager.net és una plataforma web de Nexus Geografics, amb una quota anual que s’ajusta al número de línies

www.busmanager.net
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Crear les parades

•

Clicar sobre el mapa i omplir els
atributs

•

Fer clic a Guardar

•

També pot importar les paradas
d’un excel

Opció A: crea parades clicant
al mapa

Recordi: abans de començar, el primer
cop que entri a BusManager, ha d’omplir
la fitxa de l’empresa operadora (a la
pestanya Operadors)

Opció B: Importa parades de
l’excel
• Guarda l’Excel de les parades com a
fitxer “CSV”.

• Importa el fitxer “CSV” al BusManager

• Selecciona els camps correctes i importa
les parades

CSV de parades

www.busmanager.net
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Crear les línies

•

A la pestanya Dades, donar d’ alta la línia

•

A la pestanya Itineraris, definir itineraris
com una successió de parades

•

Fer clic a Guardar

• Donar d’alta la línia

• Genera els Itineraris d’anada i tornada a partir de les parades creades

www.busmanager.net
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Definir Tipus de Dia

•

Donar d’alta un tipus de dia

•

Seleccionar els dies de la setmana en que hi ha servei

•

Afegir dates addicionals o restriccions de servei

•

Fer clic a Guardar

• Cal crear diferents “tipus de dia” per organitzar el calendari amb l’horari
• Es poden seleccionar els dies de la setmana, dates addicionals, dates
excepcionals sense servei, data d’inici i data d’acabament

www.busmanager.net

Exemples
Cap de setmana
Laborable hivern
Festiu d’agost
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Definir horaris

•

Triar línia, itinerari, direcció i tipus de dia

•

Omplir l’horari

•

També pot importar els horaris d’un excel

•

Fer clic a Guardar

Opció A: omple els horaris
• Introdueix manualment els Horaris
filtrant per Itinerari i els Tipus de Dia
definits prèviament

Opció B: importa els horaris
d’excel
• Guarda l’excel dels horaris com a
fitxer “CSV”.

• Importa el fitxer “CSV” al BusManager

• Es pot especificar una freqüència per a
generar l’horari complet

CSV d’horaris

www.busmanager.net
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Publicar a Google Maps

•

Crear el fitxer GTF

•

Verificar el fitxer GTF

•

Contactar amb Google Inc

•

Proves privades a Google Maps

•

Publicar a Google Maps

5.1 Crear el fitxer GTF
• Clicar Exporta i desar el fitxer al PC, que servirà per fer
les verfificacions de l’apartat 5.2

• Quan el fitxer GTF és correcte, clicar Guardar i
Publicar (en un link). A l’apartat 5.3 el farem servir.
Fitxer GTF

5.2 Verificar el fitxer GTF
• Instal·lar el software Feed Validator
Informació Addicional: https://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/FeedValidator
Executar-lo i indicar que faci servir el fitxer GTF del PC
És necessari arreglar tots els “errors” detectats. Anar a BusManager, arreglar-los i tornar a crear
el fitxer GTF. No és necessari arreglar els “warnings”, que són avisos.

• Instal·lar el software Schedule Viewer
Informació Addicional: https://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/ScheduleViewer
Executar-lo i indicar que faci servir el fitxer GTF del PC
Per veure els resultats, ha de consultar la web
http://localhost:8765/
Cal consultar visualment les parades, rutes i itineraris,
cercant possibles errors. Per arreglar-los, cal tornar a
BusManager, fer les correccions i tornar a generar el
fitxer GTF.
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5.3 Contactar amb Google Inc.
• Crear un compte de Google https://accounts.google.com/SignUp
• Anar al Transit Partners de Google http://support.google.com/transitpartners/ i enviar un
missatge marcant la opció

Omplir el formulari per publicar les dades i l’enviar-lo

(es tracta d’un acord amb Google Inc)

• Accedir a google.com/base/partnercontent/ per gestionar la publicació del fitxer GTF.

Aquí cal indicar el link creat a l’apartat 5.1, per publicar-ho a Google Maps. També és possible
calendaritzar la publicació i l’actualització de dades (p.ex. cada dijous a la 01:00 a.m.)

www.busmanager.net

5.4 Proves privades a Google Maps
• La recepció d’un mail indica que les
dades han estat publicades per fer
proves a Google Maps de manera
privada. Cal entrar a Google Maps amb
el compte creat a l’apartat 5.3

• Les proves privades a Google Maps es
poden distingir pel missatge Internal
Only.

• Fetes les proves, és necessari crear 4 rutes d’exemple, que seran publicades a
google.com/transit .
Per guardar una ruta, clicar el botó “link”
Al formulari final, apartat 5.5, caldrà tenir
preparades aquestes 4 rutes.

5.5 Publicar a Google Maps
• Anar a http://support.google.com/transitpartners/. Enviar un missatge a Google
marcant l’opció

Omplim l’acord de publicació a producció

• Les dades estaran publicades a Google Maps, en un termini màxim de 8 setmanes.
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