Z serwisu można obecnie korzystać na trzy sposoby:

- odwiedzając stronę internetową sieradz.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania należy
wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy
wskazać interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku
"pokaż odjazdy". Ikonka autobusu widniejąca w kolumnie "odjazd" oznacza, że mamy do
czynienia z prognozą, uwzględniającą opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową. W
drugiej z zakładek można z kolei znaleźć planowy rozkład jazdy.

- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej dostęp do
serwisu przy pomocy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja
mobilna uruchamia się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po
wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel
wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru
przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów. Zielone ikony przy prognozach oznaczają,
iż mamy do czynienia z informacją, uwzględniającą aktualne warunki drogowe i związane z
nimi opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla
wybranego przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund (w starszych telefonach może
zachodzić konieczność ręcznego odświeżania zawartości strony).

- wysyłając SMS o treści: pl.kp.sieradz.<numer przystanku> pod numer specjalny: 70711
Przykładowa treść SMS: pl.kp.sieradz.12 (dla przystanku Ar.Krajowej Sikorskiego). Numery
przystanków są dostępne w serwisie internetowym. Koszt SMS Premium jest stały,
niezależny od operatora i wynosi 62 grosze.

W przeciągu najbliższych miesięcy pasażerowie otrzymają również dostęp do systemu z
poziomu bezpłatnych aplikacji mobilnych, dedykowanych dla telefonów komórkowych z
systemami Android i Windows Phone.

System kiedyPrzyjedzie.pl współpracuje również z tablicami informującymi o najbliższych
odjazdach w czasie rzeczywistym, które w przyszłości mogą zostać zainstalowane na
sieradzkich przystankach.
Wdrożenie systemu ułatwi pracę także dyspozytorom, którzy od teraz posiadają wiedzę o
bieżącym położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do
rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie oferty
przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.
Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje w ponad 20 polskich miastach. Mogą z niego
korzystać m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej w Opolu, Jaworznie, Tychach czy
Przemyślu.

