
Shuttle är en personlig guide som fungerar såväl inomhus 
som utomhus, t ex i ett museum, en park eller på en stads-
vandring. Shuttle stödjer olika tekniker och media - GPS, 
QR och sifferval - och kan spela upp film, bild, ljud och text. 
Guidad av vibrationer, ljud eller tal kommer du till platser 
med spännande berättelser. Din virtuella guide berättar om 
sevärdheterna, och informationen kan stoppas, pausas och 
upprepas så många gånger du vill. Genom ljudfönster kan 
du plötsligt få höra ljuden från en smedja eller fågelsång 
från en annan årstid.

Shuttle är en app till Android och iPhone. Den är base-
rad på appen Tidsmaskinen, som var en del i ett flerårigt 
forsknings- och utvecklingsprojekt där Certec, Lunds Uni-
versitet, Linnéuniversitetet och Skånes hembygdsförbund 
arbetade tillsammans och appen utvecklas kontinuerligt av 
företaget Do-Fi. Den finns att ladda hem gratis på Google 
Play och i App Store. Du behöver en smartphone med GPS 
och kompass.

Shuttle
– förflyttar dig i tid och rum!

Du kan skapa dina egna digitala rundvandringar till appen 
Shuttle. I ett enkelt webbverktyg – Shuttle Editor – läg-
ger du in filmer, bilder, ljud och text och placerar punkter 
på en karta. Publicera sedan din runda i Shuttle-appen och 
den är färdig att gå! 

Med hjälp av detta verktyg kan t ex hembygdsföreningar, 
museer, kommuner, företag eller myndigheter nu skapa 
egna rundor med kulturhistoriskt innehåll. 

Beställ din licens och kom igång! Gör dina spännande platser 
tillgängliga för många! 

Shuttle Editor
– skapa din egen rundvandring!

Kontakta oss genom att maila shuttle@do-fi.se och när 
du blivit godkänd som användare så får du tillgång till att  
administrera rundor i Shuttle Editor. 

Priset beror på hur många rundor du vill ska-
pa och om du företräder en ideell organisation  
eller inte. Appen ingår alltid gratis!

Shuttle Editor
– skaffa licens att skapa rundor!

Att skapa en runda är 
verkligen enkelt! Vi har gjort 

en del av vår natur- och 
kulturslinga, Nässelslingan, 
tillgänglig via appen. Folk är 

väldigt positiva! 
Vi kommer definitivt att 

skapa fler rundor framöver. 
Solvig Oredsson, 

ordförande i Oppmanna-Vånga hembygdsförening



Shuttle
– EN APP FÖR PERSONLIGA RUNDVANDRINGAR

Förflyttar dig i tid och rum!
Skapa en egen digital rundvandring  

utifrån dina spännande platser!

Kontakt och frågor
Do-Fi
Magnus Wallón
shuttle@do-fi.se


