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Cu cele 5 orase, 94 sate si 12 raioane, 
İnegöl este cea mai mare aglomerare din 
provincia Bursa, avand o populatie totala 
de 287.000 locuitori. Cu un ritm de 
crestere a populatiei de peste 10% anual, 
managementul deseurilor a devenit una 
dintre problemele critice din regiune, iar 
municipalitatea Inegöl a dorit sa 
implementeze solutii inteligente in acest 
domeniu. Astfel, s-a apelat la solutiile 
Evreka pentru monitorizarea si controlul 
operational, prin utilizarea camerelor 
video in vehicule pentru demonstrarea 
prestarii serviciilor.

Evreka Platform a fost furnizata municipalitatii Inegöl pentru 
a acoperi toate operatiunile din fluxul gestiunii deseurilor.

Toate cele 25 de vehicule de colectare sunt echipate cu 
Evreka Captain.

Field Application este furnizata pentru a gestiona activele in 
timp real.

A fost creata o celula operationala de control si planificare. 

Echipa Evreka a livrat sesiuni de instruire catre echipa de 
planificare a operatiunilor, supervizori si soferi.

Municipalitatea Inegol a fost inrolata si toate 
datele au fost transferate in mediul digital.

Sunt furnizate detalii operationale precum 
zonele si containerele colectate respectiv 
omise, aceste informatii fiind usor accesibile 
pentru supervizori.

Ulterior analizei datelor, un plan optimizat al 
rutelor este furnizat.

Dupa o luna, timpul petrecut in pentru 
fiecare operatiune s-a redus cu 10%.

Folosind Evreka Platform, echipa de 
planificare a operatiunilor a economisit zilnic 
o ora-om.

Gestionarea si programarea 
operatiunilor de colectare deseuri 
sunt in totalitate manuale.  
Imposibilitatea monitorizarii 
activelor, precum vehicule si 
containere.
Traseele se schimbau constant si nu 
era implementat un plan privind 
trasabilitatea.
Nu exista nicio modalitate de 
monitorizare a containerelor 
colectate, respectiv omise de la 
colectare.
Comunicarea raspunsurilor la 
sesizarile cetatenilor necesita un un  
efort considerabil si informatii din 
teren.

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.


