Riaďte odpad efektívnejšie

Sensoneo riešenie je zaregistrované v katalógu IoT operátora
Sigfox
Bratislava, 6. november 2017

Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na
efektívnu správu odpadov, oznámila, že jej riešenie bolo nedávno
zaradené do Partnerského katalógu sieťového operátora Sigfox –
jedného z najväčších operátorov siete internetu vecí na svete.
Sensoneo je zaregistrované v kategórii Manažment odpadov a ponúka
detailný popis jednotlivých nástrojov riešenia a ich benefity.
“Sensoneo je veľmi hrdé na svoju registráciu v Partnerskom katalógu spoločnosti Sigfox po boku ďalších
poskytovateľov a výrobcov vysoko profesionálnych nástrojov a technológií, ktoré využívajú Sigfox site
internetu vecí. Prítomnosť Sensoneo riešenia pre smart manažment odpadov v katalógu je potvrdením
pripravenosti spoločnosti na rýchle škálovanie. Registrácia v katalógu takisto predstavuje výbornú
príležitosť pre kontakt s relevantnými partnermi a zákazníkmi,” vyjadril sa Martin Basila, zakladateľ
spoločnosti Sensoneo.
Sigfox je jedným z najväčších operátorov siete internetu vecí na svete. Sigfox sieť pokrýva 3,8km2 a je
aktívny v 45 krajinách a regiónoch. Cieľom spoločnosti Sigfox je zabezpečiť prístup ku globálnemu,
jednoduchému, nízko nákladovému a energeticky nenáročnému sieťovému riešeniu, ktoré podporí vznik
ďalších produktových príležitostí.

Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a
spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.
Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo radikálne mení
spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory (Single, Double, Quatro
a Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania), ktoré monitorujú odpad so sofistikovaným softvérom (Smart
Analytics, Smart Route Planner a Smart Management System), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie
prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie
výfukových exhalátov v mestách.
Sensoneo inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných
lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande. Pre viac
informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad inteligentnejšie, navštívte www.sensoneo.com.

Riaďte odpad efektívnejšie

