
MANAGEMENT INTELIGENT AL 
DESEURILOR SI SALUBRIZARE



Evreka este o companie care dezvolta si implementeaza solutii inteligente pentru colectarea deseurilor si operatiuni de salubrizare.

Din postura unei companii care ofera solutii integrate hardware-software, Evreka pune la dispozitia clientilor publici

si privati din intreaga lume posibilitatea monitorizarii si a managementului operational eficient, in cel mai simplu mod.

Prin implementarea solutiilor inteligente Evreka, eficienta colectarii deseurilor si a operatiunilor de salubrizare creste semnificativ si de asemenea 
calitatea serviciilor inregistreaza imbunatatiri notabile.

Evreka deserveste clienti din Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Asia de Sud, sprijinindu-i prin intermediul solutiilor integrate oferite.



Dincolo de așteptări
Asistam peste 100 companii de top in domeniul gestiunii deseurilor si primarii, pentru a atinge un 

nivel superior asteptarilor clientilor si cetatenilor in ceea ce priveste calitatea serviciilor.

Retea globala de parteneri
Oracle, Vodafone, Samsung, Huawei, Microsoft 
si altii

Premii si recunoastere
Forbes 30 sub 30, Fortune 40 sub 40, 
Premiul de Sustenabilitate Oracle si 
altele

Companii
Diverse proiecte si tari

Organizatii sociale
Crucea Rosie

Orase inteligente
Peste 50 proiecte “smart city” in 
toata lumea

IMM-uri
Colaborari in 40 tari



Platforma integrata Evreka
O platformă integrata în care puteți integra soluții de terță parte, 
care include toate aplicațiile și echipamentele hardware necesare.

Evreka oferă cea mai cuprinzătoare soluție inteligentă pentru managementul 
deșeurilor, indiferent de mărimea și tipul afacerii. Cu integrarea perfectă a 

echipamentelor hardware de ultimă oră și a software-ului unic, Evreka acoperă 
întregul proces de gestiune a deșeurilor cu tehnologie extrem de inovatoare și 
soluții ecologice, de la colectare până la tratare și reciclare.

Evreka digitalizează aceste operațiuni cu ajutorul inteligentei artificiale și 
învățarii automate pentru a reduce costurile, a economisi timp și a crește 
productivitatea, precum și satisfacția cetățenilor și a clienților.

Prin tehnologia pe care o oferim, întreaga paleta de operațiuni de gestionare a 
deșeurilor este transformată în moduri mai inteligente.



Cele mai cuprinzătoare soluții inteligente
pentru gestionarea deșeurilor



• Maximizarea profitului

• Atingerea excelentei operationale

• Imbunatatirea productivitatii

Management 
Operatiuni
Modulul ofera solutii inteligente si

functionalitati personalizate pentru excelenta

operationala

Beneficii



Platforma Evreka permite controlul asupra colectării deșeurilor și 

operațiunilor de salubrizare . Managerili au acces la  date exacte și 

actualizate din teren. Ecranul principal ușor de utilizat este special 

conceput pentru a garanta implementarea rapidă și corectă a 

deciziilor manageriale.

Planificati si executați toate procesele operaționale cu un singur 

sistem SaaS integrat. Cu Evreka Operations Management, 

companiile din domeniul managementului deseurilor au 

posibilitatea de a automatiza și digitaliza fluxul operational într-un 

singur sistem centralizat.



• Imbunatatirea comunicarii

• Reducere costuri cu call center-ul

• Notificari clienti

Managementul

Clientilor
Modulul ofera un sistem de management al 

clientilor care acopera relatia contractuala, 

sistemul de comenzi si gestionarea preturilor

Beneficii



Sistemul unic Evreka de gestionare a clienților acoperă integral 

relațiile cu clienții dvs. Puteți înțelege mai bine nevoile și așteptările 

clienților, puteți îmbunătăți calitatea serviciilor și, în cele din urmă, 

puteți asigura cresterea nivelului de satisfacție a clientilor.

Modulul de gestionare a clienților vă poate ajuta sincronizând 

interacțiunile cu clienții între departamente. Modulul acționează ca 

un sistem de înregistrare a ciclului de viață al clienților pentru 

contacte și conturi. Companiile care aleg acest modul pot 

monitoriza, automatiza, analiza și optimiza experiențele clienților, 

cum ar fi prioritizarea unor conturi pentru un serviciu de nivel VIP.



• Asistenta in procesul decizional

• Eficienta costurilor

• Reduceri semnificative ale timpului petrecut de management

Management 

Flota
Modulul furnizeaza informatii in timp real 

asupra flotei, ofera posibilitati de planificare si

optimizare trasee

Beneficii



Soluția Evreka Fleet Management permite monitorizarea în timp 

real a locațiilor vehiculelor, prin intermediul dispozitivelor 

conectate prin Evreka Track și Evreka RFID. Facilitează oportunitatea 

reacției rapide la potențiale probleme de siguranță sau alte 

evenime, prin notificări prin SMS / e-mail, gestionarea 

combustibilului și servicii mai bune pentru clienți.

„Dacă nu puteți măsura, nu puteți îmbunătăți.” Având în vedere 

numărul mare de vehicule din teren și alte organizații terțe cu care 

trebuie să colaborati, devine foarte dificila gestionarea în mod 

eficient, reducerea costurilor și îmbunătățirea performanței fără 

date exacte. Este timpul să vă schimbați modul de gândire despre 

gestionarea flotei.



• Control total asupra detaliilor legate de active

• Monitorizarea mentenantei periodice

• Monitorizare nivel de umplere, umiditate si locatie

Managementul

Activelor
Acest modul ofera functionalitati pentru

managementul activelor (ex. containere) in 

functie de locatie, mareste durata de viata si

asigura optimizari ale costurilor de intretinere

Beneficii



Câte containere aveți pe teren? Unde sunt situate? Cât de des se 

schimbă locația lor? Câte ore petreceți pentru a localiza un  

activ? Care este stocul sau câte zile au trecut de la ultima 

comandă? Care sunt ratele  de umplere pentru containere? Au 

existat scurgeri? Care este stadiul lucrarilor de mentenanta a 

activelor? Multe întrebări dificile pot aparea în ceea ce privește 

managementul activelor.

Prin intermediul soluției de gestionare a activelor Evreka, 

întrebările de mai sus devin probleme ce tin de trecut pentru 

dvs.



• Coordonare cu echipele

• Monitorizarea activitatilor personalului in timp real

• Eliminarea hartiilor si a timpului petrecut pentru aprobari

Managementul

Angajatilor
Acest modul ofera functionalitati de 

monitorizare in timp real a angajatilor, analiza

performantei, planificare si analiza eficientei

cheltuielilor cu personalul

Beneficii



Personalul operativ reprezinta o resursă esențială atât pentru 

autoritățile publice, cât și pentru companiile private. Prioritatea 

industriei ar trebui să fie menținerea sănătății și siguranței 

angajatilor, asigurarea conditiilor de îndeplinire a sarcinilor fara 

perturbare. Dar cum putem asigura aceste conditii fara 

monitorizare? În plus, tehnicile deja invechite nu oferă o 

coordonare perfectă, iar evaluarea performanței nu poate fi 

efectuată eficient fără date exacte.

Faceți cunoștință cu soluția de gestionare a angajaților Evreka 

pentru a vă gestiona mai bine resursele umane.



• Eficientizarea comunicarii anevoioase cetateni-autoritati locale-colectori

• Cresterea nivelului de satisfactie a cetatenilor cu privire la serviciile de

salubrizare

• Mentinerea serviciilor la un nivel inalt de calitate

Managementul

Cetatenilor
Modulul asigura servicii complete in relatia cu 

cetatenii, ce conduc la cresterea calitatii

serviciilor si asigurarea satisfactiei cetatenilor

Beneficii



Sistemul unic de gestionare a cetățenilor Evreka acoperă relațiile 

complete cu cetățenii din aria de operare. Puteți înțelege mai 

bine nevoile și așteptările cetățenilor, puteți îmbunătăți calitatea 

serviciilor și, în cele din urmă, puteți asigura satisfacția 

imbunatatita  a cetățenilor.

Platforma Evreka CleanCity este personalizată pentru a sprijini 

rolul cetățenilor și a încuraja participarea acestora la colectarea 

deșeurilor și la operațiunile de salubrizare. Cetățenii pot 

monitoriza containerele de gunoi și tomberoanele din oraș și pot 

obține indicații către un container sau punct de colectare 

selectat. Ei au posibilitatea vizualizarii programului de colectare 

și pot solicita rapid un nou serviciu. Mai mult, ei pot raporta 

orice neplăceri și pot vedea stadiul cererilor lor.



• Eficientizarea operatiunilor la nivel de amplasament

• Obtinere de profitabilitate superioara

• Management flux material

Managementul

Amplasamentelor
Ofera functionalitati flexibile de management la 

nivel de amplasament, inclusiv planificarea

necesarului de materiale, materii prime, stocuri si

preturi

Beneficii



Sistemul software unic de gestionare a deșeurilor Evreka 

acoperă întregul lanț de aprovizionare al afacerii dvs., de la 

colectarea deșeurilor până la tratare și reciclare. Utilizați 

rapoarte de bune practici pentru a monitoriza fluxurile de 

materiale, ratele de colectare și veniturile din vânzarea 

deseurilor.

Platforma integrata Evreka e adaptabilă si modulara, oferind o 

solutie flexibilă care încorporează toate caracteristicile solicitate 

de un lanț de aprovizionare adaptat realitatii curente. Devine 

simplu să gestionați și să analizați datele colectate de la 

amplasamente, stocuri și inventare, având control deplin asupra 

scalării, tranzacționării și reclamatiilor, planificând cererea și 

gestionând prețurile centralziat cu soluțiile Evreka.



• Obtinere de avantaje competitive

• Optimizare procese curente

• Sugestii strategice bazate pe date exacte

Intelligence
Furnizarea si interpretarea datelor, a 

parametrilor si indicatorilor de performanta, 

sugestii de imbunatatire si automatizare.

Beneficii



Evreka Intelligence este un modul dezvoltat de Evreka pentru a 

oferi analize ale operatiunilor de gestiune a deșeurilor, 

informații despre procese și sugestii de îmbunătățire a 

eficienței și automatizare. Prin integrarea datelor operaționale, 

a datelor externe și a celor mai bune practici la nivel mondial, 

Evreka Intelligence aduce serviciile la un nivel superior de 

optimizare cu un efort minim!

Prin Evreka Intelligence, nivelul de utilizare și indicatorii de 

performanță sunt permanent sub control. Veți obține cele mai 

bune sugestii / automatizare pentru a imbunanati eficiența. 

Capabilitățile AI ale Evreka pot fi rulate pentru orice operațiune 

selectata de manageri! Fiecare soluție furnizată este utilizabilă 

cu algoritmi AI, indiferent de tipul de operație.



Familia hardware pentru active
Solutii hardware concepute pentru a facilita si optimiza procesele de gestiune a deseurilor

• Monitorizare nivel umplere

• Monitorizare temperatura si

locatie

• Instalare facila, actualizare

automata software

• Monitorizare indeplinire sarcini

• Alerte deplasare container

• Monitorizare performanta

operationala

• Implementare sistem “plateste

pentru cat arunci”

• Crestere grad colectare separate

si reciclare

• Eforturi operationale si

manageriale diminuate



Familia hardware pentru monitorizare
Solutii hardware concepute pentru a facilita si optimiza procesele de gestiune a deseurilor

• Monitorizeaza locatia, performanta

soferilor si consumul de combustibil

• Date in timp real si istorice

• Alerte privind anomalii

• Monitorizare in timp real a

activelor

• Posibilitate perimetru virtual

• Alerte privind anomalii

• Monitorizare productivitate

• Pontaj

• Planificare resurse



Familia hardware pentru operatiuni
Solutii hardware concepute pentru a facilita si optimiza procesele de gestiune a deseurilor

• Verificari sanatate, securitate

• Validarea indeplinirii sarcinilor

• Cresterea calitatii

• Cantar-bascula

• Usureaza procesulde facturare

• Greutate in timp real

• Usureaza procesul de facturare



Contactați-ne!
Ajungeti cu un pas mai aproape de viitor!

www.evreka.co

Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim San. Tic. A.Ş.

GERMANY

c/o ruhr:HUB Lindenallee 10 

45127 Essen Germany

TURKEY

Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Blv,

Halıcı Apt No:33 Çankaya Ankara, Turkey




