Monitorovanie odpadu
Smart senzormi
Mnoho zvozových spoločností organizuje zvoz odpadu periodicky podľa vopred stanovených zvozových
trasách. Pre efektívny zvoz odpadu chýbajú operátorovi pribežné informácie o zaplnení kontajnerov na
základe, ktorých by vedel flexibilne vybrať len plné kontajnery a naplánovať najrýchlejšiu trasu na ich zvoz.
Sensoneo riešenie ponúka zvozovým spoločnostiam práve dáta o zaplnenosti kontajnerov prostredníctvom
senzorov umietnených v kontajneroch, ktoré meraju naplnenosť niekoľkokrát denne. Sensoneo senzory
samo vyrába a sú schopné monitorovať akýkoľvek druh odpadu v nádobách rôznych typov a veľkostí. S
dátami operátor pracuje v našom softwari, ktorý mu uľahčuje každodenné riadenie. Občania majú prístup
k dátam o naplnenosti cez Citizen App, mobilnú aplikáciu dostupnú zadarmo.

420 podzemných kontejnerov v Prahe
Mesto Praha si Sensoneo oslovilo na jar 2019 so záujmom
o optimalizáciu zvozu 420 podzemných kontajnerov na
separovaný odpad. Hlavným cieľom pilotného projektu je
vytvorenie efektívneho nástroja na monitorovanie zaplnenia a
stavu podzemných kontajnerov.

Mesto Nitra ušetrilo 30% nákladov
Mesto Nitra zaviedlo Sensoneo riešenie pre monitorovanie
odpadu ako prvé už v roku 2014. Zavedenie riešenia mesto
preslávilo ako progresívne a dokonca získalo aj ocenenie
Inovatívny čin roka od MH SR a Microsoft Awards v kategórii
Verejná správa. Dnes nástroje od Sensoneo pomáhajú Nitre
optimalizovať správu 500 kontajnerov.

Tekosu pomáhame efektívnejšie zvážať
odpad v 24 obciach
Spoločnosť TEKOS spravuje odpad v 24 obciach na západe
Slovenska a dokázala zefektívniť svoju prevádzku vďaka monitorovaniu skleneného odpadu, ktorá im umožnila organizovať
zvoz odpadu na základe dát zo Sensoneo senzorov.

Smart senzory
Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné
monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov
a veľkostí (nadzemné, polopodzemné, podzemné, plastové,
kovové…). Senzory sú robustné, vodotesné a nárazuvzdorné, aby
vydržali drsné podmienky v kontajneroch. Niekoľkokrát denne
merajú naplnenosť kontajnera a posielajú aktualizované informácie
do webovej aplikácie pre operátora prostredníctvom internetu vecí
a/alebo cez GPRS.
Okrem naplnenosti poskytujú informáciu o teplote, GPS pozíciu,
upozornia na požiar a dokážu rozpoznať aj výsyp. Životnosť
senzorov je 10 rokov a fungujú v teplotnom rozmedzí - 30 ° C až 70
° C. Vymeniteľná batéria vydrží aj niekoľko rokov.

Webová aplikácia pre operátora
Smart Waste Management System

Webová aplikácia umožňuje zákazníkom konfigurovať, monitorovať a riadiť
každodennú agendu správy odpadov. Všetky monitorované kontajnery
vidíte na mape vrátane detailov o kapacite, type odpadu, poslednom
meraní, GPS pozícii, poslednom zvoze a ďalšie. Aplikácia umožňuje
operátorovi riadiť každodenné úlohy ako plánovanie zvozu, riešenie
sťažností od občanov, monitorovanie aktuálneho zaplnenia kontajnerov,
hlásenia o prevrátení kontajnera alebo požiaru.
Na základe historických meraní dokáže aplikácia predpovedať naplnenie
kontajnera a operátor tak môže plánovať zvoz v predstihu na základe
predpovede.

Mobilná aplikácia pre občanov
Citizen App

Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom
voľne dostupnej mobilnej aplikácie pre občana. Mobilná aplikácia
informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajnerov
a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ
odpadu vrátane navigácie k nemu. Zároveň vďaka jednoduchému
nahlasovaniu problémov (poškodený alebo preplnený kontajner)
dokážú občania aktívne prispievať k čistejším a bezpečnejším uliciam.
Aplikácia je dostupná pre Android a iOS.
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Inteligentné plánovanie
odpadového zvozu
Zvoz odpadu je najnáročnejšou časťou správy komunálnych služieb a výrazne zasahuje do rozpočtu a do
organizácie prevádzky v mestách. Vďaka Sensoneo riešeniu je možné plánovať zvozové trasy, tak aby boli
čo najkratšie vzhľadom na vzdialenosť a čas, a zároveň za čo najnižšie náklady.
Vozidlo celý čas posiela cez mobilnú aplikáciu informáciu o svojej polohe. Vozidlo na trase môžete sledovať
naživo alebo ju skontrolovať spätne vo webovej aplikácii pre operátora.
Pre vodičov máme k dispozícii mobilnú navigáciu, ktorá ich hlasovo sprevádza po jednotlivých stojiskách.
Navigácia je špeciálne vyvinutá s ohľadom na potreby zvozových vozidiel.

Inteligentné plánovanie trás je najefektívnejšie pokiaľ trasy plánujete podľa dát zo Sensoneo smart senzorov,
ktoré merajú zaplnenie zberných nádob. V takom prípade si dokážete naplánovať zvoz plných kontajnerov
tak, aby sa vozidlo vrátilo plné.
Inteligentné plánovanie však prináša úsporu aj bez využitia smart senzorov. Pomôžeme vám vypočítať nové
zvozové trasy tak, aby ste stojiská obslúžili čo najkratšou a najrýchlejšou trasou a zároveň ste naplnili
zberové auto.

Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz
odpadu v priemere o 30% a znižuje množstvo emisií zo
zvozu až do výšky 60%

Webová aplikácia pre operátora
Smart Waste Management System
Aplikácia umožňuje komplexne digitalizovať evidenciu odpadovú
infraštruktúru, efektívne riadiť umiestnenie a kapacitu nádob, a efektívne
plánovať zvozové trasy.
Zvoz odpadu si viete naplánovať na pár klikov. Vyberte si kontajnery,
ktoré chcete zviesť a aplikácia vyberie nejvhodnejšie auto a naplánuje
najefektívnejšiu trasu. Aplikácia vie naplánovať viac zvozový trás pre jedno
vozidlo a zároveň vie distribuovať zvoz medzi viaceré vozidlá súčasne.
Na základe historických meraní dokáže aplikácia predpovedať cyklus
naplnenia kontajnera a operátor tak môže plánovať zvoz v predstihu na
základe predpovede.

Navigácia pre vodičov
Driver Navigation App
Navigácia pre vodičov uľahčuje prácu vodičovi aj operátorovi.
Operátor pošle naplánovanú trasu vodičovi do mobilnej
aplikácie. Vodič si zapne aplikáciu, spustí navigáciu a tá ho
hlasovo sprevádza zo stojiska na stojisko.
Vďaka navigácii môžu vodiči na trasách rotovať a nepotrebujú
sa v meste detailne orientovať. Mobilná aplikácia posiela
operátorovi priebežne aj GPS polohu vozidla a umožňuje
sledovať zvozovú trasu. Výslednú trasu je možné jednoducho
porovnať s tou plánovanou.
Aplikácia je dostupná pre Android tablet.
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Nitra
500 kontajnerov
polopodzemné a na sklo

1€

Očipujte zberné nádoby

za nádobu

Získajte kontrolu nad odpadom vo Vašom meste
Nepríjemných zážitkov a skúseností s komplikáciami, ktoré vyplývajú zo svojvoľného presunu
nádob pozná každé mesto neúrekom. Rovnako ako situácií, kedy si je vedomé toho, že komunálne
služby poskytuje aj subjektom, ktoré si túto službu nezaplatili alebo zaplatili za oveľa menší objem,
ako zvážate z kontajnerov, ktoré stoja pred danou reštauráciou alebo hotelom. Počas zvozu odpadu
je totiž bez čipovania ťažké overiť, či je ich výsyp oprávnený alebo nie.
Mesta a zvozové spoločnosti tak strácajú peniaze aj čas.

•
•
•
•

Vyberte si z 3 druhov čipov ten, ktorý vám vyhovuje najviac
Spoľahlivé, trvanlivé a praktické čipy pre každodennú operatívu
Na načítanie dát nepotrebujete čítačky - stačí smart telefón
Dokonalá príprava pre ďalšie nadstavby v budúcnosti

1€

za nádobu

Na kvalitu od Sensoneo sa môžete spoľahnúť
Už 30 miest v Českej republike a na Slovensku používa Sensoneo
Slovenská spoločnosť Sensoneo, ktorej unikátne riešenia pre smart manažment odpadov využívajú
zákazníci v 40 krajinách, a ktorej monitorovacie senzory umožňujú efektívnejší zvoz odpadu vo viac
ako 30 mestách na Slovensku a v Českej republike, rozšírila svoju ponuku o čipovanie kontajnerov.

Naša ponuka
Riešenie sa skladá z čipov, online evidenčného systému a mobilnej aplikácie, ktorá umožňuje
získať informácie o nádobe. Online evidenčný systém získate už za 0.06 Euro za nádobu mesačne.
Mobilná aplikácia je k dispozícii zdarma.
Ak chcete plnohodnotne využívať funkcionalitu RFID (napr. pre automatické potvrdenie výsypu),
pon[kame aj čítacie zariadenia. Dostupná je verzia pre ručné načítanie alebo verzia, kedy sa čítačka
umiestni na zberné vozidlo. Viac informácií a ceny Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

1€

Poriadok v evidencii nádob

za nádobu

je jeden z prvých krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov.
Čipovanie od Sensoneo prináša:
- presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých kontajnerov

- umožňuje spravovať odpad efektívnejšie a transparentnejšie, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a
jednoduchú identifikáciu neplatičov
- zabraňuje podvodom a neoprávnenému nakladaniu s nádobami
- umožňuje realizovať akékoľvek opatrenia v súvislosti s odpadom ľahko, rýchlo a adresne

Bezpečný, spoľahlivý a trvácny spôsob čipovania
Evidenčné riešenie pre správu odpadov nie je sezónna záležitosť ani týždňový proces. Zvážte, akého
partnera na tento proces oslovíte. Čipovanie nádob Sensoneo je výsledkom intenzívnej komunikácie
so zástupcami municipalít a zvozových spoločností, ktorí zdôrazňujú potrebu presnej a spoľahlivej evidencie všetkých nádob. Evidencia je úplným základom efektívnej správy odpadov a ak nie je zvládnutá
profesionálne, akákoľvek ďalšia nadstavba môže byť triafaním naslepo.
Okrem čipovania nalepovacími QR kódmi a tzv. “štupľovými” čipmi sme do ponuky zaradili tiež pevné
plastové štítky, ktoré považujeme za najpraktickejšie riešenie.
PEVNÉ ŠTÍTKY

QR NÁLEPKY

“ŠTUPĽOVÉ” ČIPY

Materiál

Pevný tvrdý plast

Fólia

Plast

Uchytenie

Nalepenie (páska)
Nitovanie

Nalepenie

Špeciálny výsek na kontejneri
(automatická súčasť všetkých
kontajnerov)

Spôsob identifikácie

Číselný / čiarový / QR kód

QR kód

QR kód

Výhody

Kód čitateľný voľným okom
Odolný a trvácny materiál
Odolné upevnenie nitovaním

Ľahké a rýchle upevnenie

Čip nepúta pozornosť – je
umiestnený na spodnej časti
nádoby

Nevýhody

V prípade nitovania dlhší inštalačný process

Nálepku je možné
poškodiť/odlepiť

Tento spôsob treba doplniť
nálepkami s QR kódmi alebo
čítacím zariadením

RFID funkcionalita
Zabudovaná RFID funkcionalita zaručuje dokonalú prípravu pre ďalšie nadstavby, ktoré dokážu posunúť
úroveň správy odpadu ešte vyššie: automatické potvrdenie výsypu, “zvoz na zavolanie” jednoducho
cez aplikáciu, nasadenie modelu “Plaťte podľa objemu vyprodukovaného odpadu” alebo nainštalovať
komplexný systém pre výkazníctvo na základe váhy.

Nepotrebujete žiadne čítačky
Riešenie Sensoneo je praktické pre každodenné používanie, na jeho obsluhu potrebujete len akýkoľvek
Smart telefón s nainštalovanou Sensoneo aplikáciou. Údaje o majiteľoch sú chránené, a majú k nim
prístup len poverení pracovníci.
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