
Solutii
Evreka Platform asigura managementul centralizat al 
operatiunilor si controlul sistemului in timp real.
A fost imbunatatit substantial procesul de comunicare cu 
municipalitatea si cetatenii privind colectarile la cerere, prin 
intermediul Evreka CleanCity. 
Fiecare cetatean are posibilitatea sa monitorizeze stadiul 
actualizat al solicitarii efectuate si sa ofere feedback in functie de 
numarul de inregistrare. 
S-au asigurat managementul comenzilor si optimizarea rutelor 
pentru cererile de colectare a deseurilor voluminoase de la 
cetateni, cu ajutorul Evreka CleanCity si Evreka Dashboard. 
Sistemul de selectare a rutelor bazat pe inteligenta artificiala (AI) 
asigura premisele unui management excelent al flotei, atat 
pentru comenzi ad hoc, cat si pentru cele planificate. Au fost de 
asemenea efectuate analize privind consumul de combustibil si 
timpul petrecut pentru fiecare operatiune.
S-a realizat planificarea capacitatii pentru fiecare autospeciala, 
iar solicitarile de la cetateni au fost atribuite automat, in functie 
de capacitatea  disponibila si proximitatea vehiculului.
Pentru comenzile de colectare a deseurilor voluminoase la 
cerere, este utilizata Evreka SupervisorApp pentru crearea de 
sarcini digitale si alocarea de locatii pentru vehicule.

Planificarea era problematica, deoarece 
comenzile de colectare la cerere se 
suprapuneau cu cele programate 
Planificare dinamica a traseului in timp 
real, in functie de solicitari
Lipsa comunicarii eficiente intre back 
office, personalul din teren si clienti 
Scaderea satisfactiei cetatenilor pe 
fondul nivelului scazut de calitate a 
serviciului
Lipsa datelor consistente despre 
consumul de combustibil si timpul 
petrecut pentru operatiuni
Indicatorii de performanta in ceea ce 
priveste timpul de finalizare si dovada 
prestarii serviciului
Lipsa posibilitatii de monitorizare si 
gestionare a gradului de indeplinire a 
solicitarilor de la cetateni
Reducerea costurilor, inclusiv cu 
consumul de combustibil 
Imposibilitatea de atribuire automata 
de sarcini ad-hoc si gradul ridicat de 
incarcare pentru supervizori

STUDIU DE CAZ
DESEURI VOLUMINOASE

Prezentare Generala

Rezultate

Provocari

Unul dintre clientii nostri presteaza 
servicii de colectare deseuri 
voluminoase in mai multe tari, 
raportand anumite probleme privind 
numarul mare de contracte, evidentele 
prestarii serviciilor si optimizarea 
traseelor. Compania gestioneaza 
deseuri din constructii si desfiintari, 
deseuri vegetale (din parcuri si gradini), 
deseuri voluminoase (ex.: mobilier) si 
cadavre de animale in aria de operare.

32% reducere a timpului managerial a fost 
obtinuta prin sistemul de management 
centralizat
53% scadere a timpului operational cu 
sistemul de management al comenzilor si 
planificarea capacitatii
42% optimizare mai buna a rutei cu 
algoritmi
65% reducere a distantei totale parcurse 
45% cresterea a realizarii parametrilor 
contractuali 
33% crestere a nivelului de satisfactie a 
cetatenilor

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.


