
Luarea deciziilor bazate pe date era o 
provocare cauzata de incapacitatea de a 
stoca si procesa datele.
Elaborarea documentelor consuma 
mult timp si era un proces complicat in 
ceea ce priveste stocarea si interpretare 
datelor.
Monitorizarea activelor, inclusiv 
vehicule de colectare si containere 
pentru deseuri era practic imposibila. 
Monitorizarea manuala a resurselor 
umane era dificil de realizat, din cauza 
problemelor cu evidentele privind 
angajatii.
Monitorizarea nivelului de indeplinire a 
serviciului era dificil de obtinut, din 
moment ce nu exista un flux continuu 
de date transmise intre management si 
echipele din teren. 
Programarea operatiunilor de colectare 
a deseurilor era foarte complicata, din 
cauza comportamentul rezidentilor in 
ceea ce priveste generarea deseurilor si 
din cauza lipsei de date din teren.

345 senzori au fost instalati pe containere din 5 orase. 

75 senzori ce monitorizeaza nivelul de umplere furnizati de alt 
producator au fost integrati in Evreka Platform. 

Stocarea tuturor datelor operationale este asigurata de software-ul 
Evreka.

Generarea de rapoarte digitale personalizate in timp real este 
posibila. 

Sunt monitorizati prin intermediul senzorilor urmatorii parametri: 
nivelul de umplere, temperatura, locatia si circulatia containerelor 
pentru deseuri. 

Evreka Platform asigura monitorizarea in timp real a resurselor si 
operatiunilor. 

Optimizarea rutelor zilnice a fost realizata prin intermediul 
algoritmilor Evreka de prognoza a eficientei operatiunilor.

Pentru a transforma tara intr-o directie 
sustenabila, Guvernul Indiei a demarat 
un plan de dezvoltare urbana – Misiunea 
“Smart Cities”. 100 orase participante isi 
propun sa se concentreze pe tehnologii 
digitale inovative pentru imbunatatirea 
calitatii vietii cetatenilor. In India, Evreka 
opereaza in Jodhpur, Bhopal, 
Bhubaneshwar, Berhampur si Raipur, 
printre cele mai mari si populate orase 
din tara. Compania noastra sprijina 
aceste comunitati in competitia pentru 
Misiunea “Smart Cities”.
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Rezultate

Cu solutiile integrate hardware si software Evreka, 
operatiunile de colectare adeseurilor in aceste orase au 
fost digitalizate.

Deciziile operationale bazate pe date sunt posibile in 
prezent si toate datele sunt stocate si procesabile. 

Resurse limitate (inclusiv active si resursele umane) sunt 
alocate eficient datorita monitorizarii in timp real a 
operatiunilor din teren.

Impactul asupra mediului este redus odata cu 
digitalizarea raportarii si optimizarea rutelor zilnice. 

Provocari

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.


