
Primirea comenzilor de ridicare a fost o 
provocare din cauza configurarii 
manuale a acestora si a resurselor 
umane limitate.
Pastrarea evidentei privind clientii si 
locatiile era dificila, pe fondul lipsei 
unui instrument digital.
Planificarea vehiculelor si programarea 
preluarii la nivel de strada deveneau 
tot mai problematice pe masura ce 
numarul clientilor incepuse sa creasca. 
Desi localizarea vehiculelor era 
asigurata printr-un sistem de 
monitorizare, nu era obtinut un fluxul 
corespunzator de date.
Gestionarea reclamatiilor si a 
programarilor de colectare ratate 
consumau foarte mult timp, deoarece 
dovezile indeplinirii serviciului se bazau 
exclusiv pe observatiile soferului. 
Stabilirea unui sistem de comunicare 
eficient era o provocare si a generat 
presiune financiara asupra companiei 
din cauza nivelului ridicat de costuri ale 
call-center-ului.
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Clientul nostru asigura colectarea din 
poarta in poarta a deseurilor municipale 
in 3 orase din Pakistan, pentru zeci de mii 
de gospodarii. Acesta colecteaza separat 
deseurile rezidentilor  in  baza 
contractelor incheiate. Activitatea de 
colectare a deseurilor se realizeaza cu 
ajutorul infrastructurii specifice: 
autospeciale, containere, etc.

Toate informatiile despre rezidenti, inclusiv locatiile acestora, 
au fost stocate in aplicatia EvrekaCleanCity. 

Optimizarea si programarea rutelor la nivel de strada este 
realizata cu ajutorul solutiei AI (algoritmi bazati pe inteligenta 
artificiala) Evreka. 

Prin intermediul aplicatiei EvrekaCaptain se efectueaza 
verificari privind performanta indeplinirii serviciilor la nivel de 
locatie si timp petrecut pentru fiecare colectare. 

Cu aplicatia Evreka CleanCity, este asigurata comunicarea 
usoara intre companie si clientii rezidentiali pentru colectari la 
cerere, precum si pentru activitati de colectare realizate sau 
planificate. 

S-a realizat integrarea rapida cu sistemul de monitorizare a
vehiculelor, pentru o experienta manageriala imbunatatita.

Rapoarte detaliate si sugestii pentru imbunatatirea 
performantei sunt disponibile in cadrul Evreka Dasboard, 
datorita Evreka Analytics.

65% reducere a timpului petrecut de
management

89% scadere a colectarilor ratate

70% transfer al comunicarii cu clientii in
mediul digital 

15% reducere a costurilor operationale
datorita optimizarea traseului

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.




