
Au fost identificate si integrate in sistemul de monitorizare GPS 21 
regiuni, fiind de asemenea implementat instrumentul de 
optimizare a rutei si aplicatia pentru cetateni.
Au fost instalate dispozitive de identificare a locatiei prin 
radiofrecventa (RFID) pe fiecare container din cele 21 de regiuni. 
Cu ajutorul Evreka RFID sunt disponibile informatii privind 
localizarea in timp real a containerelor, prin integrarea sistemului 
de monitorizare.
Prin instalarea aplicatiei Evreka Captain a fost asigurata 
optimizarea rutelor si monitorizarea in timp real pentru 7 vehicule. 
Au fost efectuate analize privind consumul de combustibil si 
timpul petrecut.
Planificarea si optimizarea rutelor sunt realizate cu algoritmii 
Evreka bazati   pe inteligenta artificiala. Cu ajutorul algoritmilor de 
rutare dinamica, au fost furnizate rute alternative in caz de 
accidente sau alte evenimente de natura a mari durata 
transportului.
Rapoarte detaliate, inclusiv sugestii de imbunatatire a 
performantei sunt disponibile in Evreka Dashboard.
Evreka Platform ofera management centralizat si controlul in timp 
real al sistemelor operationale.
Prin intermediul integrarii modulului pus la  dispozitia cetatenilor 
cu EvrekaDashboard a fost asigurata optimizarea rutelor si 
gestionarea comenzilor pentru cererile de colectare a deseurilor 
voluminoase. Evreka SupervisorApp este utilizata pentru crearea si 
monitorizarea digitala a sarcinilor, precum si pentru alocarea 
vehiculelor.

Nesiguranta cu privire la colectarea 
fiecarui container
Instrumentul de optimizare a rutelor 
ofera doar un traseu disponibil, care nu 
se poate modifica in situatii 
neprevazute
Monitorizarea in timp real a locatiilor si 
a numarului de containerele este o 
problema majora
Lipsa datelor reale privind consumul de 
combustibil si timpul petrecut pentru 
fiecare operatiune 
Imposibilitatea monitorizarii stadului 
reclamatiilor sau solicitarilor din partea 
cetatenilor
Absenta sistemului de management 
centralizat pentru toate localitatile 
Lipsa comunicarii intre personalul din 
teren si back-office
Dificultate in monitorizarea 
containerelor mutate sau pierdute 
Optimizarea costurilor si reducerea 
consumului de combustibil

STUDIU DE CAZ
COLECTARE DESEURI
MUNICIPALE

Prezentare Generala
Solutii

Rezultate
42% reducere a timpului petrecut de management a 
fost obtinuta prin intermediul unui sistem de 
management centralizat
33% scaderea timpului alocat pentru operatiuni 
datorita implementarii in 2 regiuni a sistemului de 
optimizare dinamica a rutelor bazat pe inteligenta 
artificiala (AI) 
97% grad de prestare  a serviciilor a fost obtinut cu 
EvrekaRFID si sistemul de monitorizare GPS
45% optimizare rute prin intermediul tehnologiei AI 
38% scadere consum de combustibil
57% reducere a distantei totale parcurse

Provocari

Municipalitatile, care reprezinta o 
categorie importanta a clientilor nostri, 
sunt responsabile pentru colectarea 
deseurilor menajere si voluminoase, 
intampinand oserie de probleme cu 
monitorizarea serviciului, a volumelor 
colectate si a operatiunilor in timp real. 
Sunt utilizate solutii precum sisteme de 
monitorizare GPS, optimizarea rutelor si 
aplicatii pentru cetateni.

Evreka este o companie care ofera solutii complete hardware si software pentru sisteme de colectare a deseurilor. Compania opereaza in 25 de tari din intreaga lume.




