
S-a realizat eficientizarea comunicarii intre companie si clienti privind 
colectarile la cerere, precum si privind activitatile de colectare 
efectuate si planificate, prin intermediul aplicatiei Evreka CleanCity 
ClientApp.

Pregatirea si aprobarea ofertelor a fost de asemenea optimizata cu 
EvrekaCleanCity, ClientApp. 

Toate informatiile despre clienti (inclusiv solicitari operationale, zilele 
si locatiile de colectare) au fost stocate in aplicatia EvrekaCleanCity 
ClientApp. 

Pentru comenzile de colectare la cerere, Evreka SupervisorApp este 
utilizata pentru alocarea in format digital de sarcini pentru personal 
si autospeciale. 

Planificarea si optimizarea rutelor sunt realizate cu algoritmii Evreka 
bazati pe inteligenta artificiala (AI). 

Maximizarea profitului pe client se realizeaza prin intermediul 
Evreka Intelligence. 

Rapoarte detaliate si recomandari de imbunatatire sunt disponibile 
in EvrekaAnalytics, in cadrul Evreka Dashboard.

STUDIU DE CAZ
DESEURI PERICULOASE
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O companie de top din zona Asia Pacific 
ce presteaza servicii de colectare deseuri 
periculoase atat pentru persoane fizice, 
cat si pentru agenti economici, a raportat 
probleme la nivelul fluxului  
operational. Compania colecteaza o  
gama variata de fluxuri de deseuri 
periculoase, inclusiv vopseluri, solventi, 
pesticide, ulei, baterii si azbest, cu 
respectarea reglementarilor aplicabile.

70% reducere a timpului petrecut de 
management

55% din datele comunicate clientilor 
transferate in mediul digital

20% reducere a costurilor operationale 
pe fondul optimizarii rutelor

35% crestere a profitabilitatii datorita 
optimizarii inteligente a preturilor

Obtinerea ordinelor de colectare a 
fost o provocare cauzata de 
configurarea manuala si resursa 
umana limitata.
Procesele de pregatire si aprobare a 
ofertelor consuma foarte mult timp. 
Planificarea vehiculelor si  
 pregatirea graficelor de colectare  
conform comenzilor aprobate 
deveneau din ce in ce mai 
problematice, pe masura ce numarul 
de clienti incepuse sa creasca, iar 
colectarile la cerere si comenzile 
programate incepusera sa se 
suprapuna.
Managementul financiar (in special 
rentabilitatea per client) era 
imposibil de eficientizat, din cauza 
lipsei de date operationale. 
Mentinerea trasabilitatii prestarii 
serviciului era o provocare dificila.

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.


