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Oparty na GPS system SMOK, wraz z zestawem czytników i transponderów pozwala na bieżąco optymalizować wykorzystywanie zasobów
sprzętowych poprzez stały monitoring śmieciarek, wyznaczanie na mapie
miejsc odbioru odpadów, a także ilość opróżnianych koszy. Wysoka
pewność działania systemu identyfikacji pojemników wraz z dodatkowym
modułem identyfikacji kierowców umożliwia precyzyjne rozliczanie
przepracowanych godzin, raportowanie wykonanych kursów i odebranych pojemników oraz rozliczanie wykonanej pracy, zarówno z pracownikami jak i z Klientami.

System identyfikacji
pojemników na odpady
System identyfikacji pojemników został opracowany
w ścisłej współpracy z naszymi Klientami z branży
komunalnej, tak aby w pełni móc spełniać ich potrzeby oraz standardy obowiązujące na rynku.
Odpowiednia konfiguracja systemu SMOK umożliwia
odbiór informacji płynących z zamontowanych na pojeździe
czujników identyfikujących pojemniki oraz przekazywanie
na serwer danych m.in. o miejscu załadunku i numerach
opróżnionych pojemników. Wyposażenie śmieciarek w system identyfikacji pojemników pozwala udokumentować
zakres wykonanej pracy, wraz z pełnym wykazem numerów
odebranych pojemników.
Do identyfikacji pojemników służą czytniki oraz transpondery. Czytnik zamontowany jest na śmieciarce przy uchwycie służącym do podnoszenia pojemnika. Ma on za zadanie
odczytywać informacje z transpondera zamontowanego do
pojemnika w fabrycznie przystosowanym do tego celu
miejscu tzw. gnieździe, jak również w innych pojemnikach,
które nie posiadają takich przystosowań. Zazwyczaj
śmieciarki wyposażone są w stanowiska na załadunek
dwóch koszy do 240 litrów lub jednego dużego pojemnika
o pojemności 1100 litrów. Transponder jest elementem,
który posiada unikalny numer, co umożliwia przyporządkowanie danym Klientom ich pojemników.
Zasada działania czytnika numerów koszy jest następująca:
czytnik wytwarza niskoenergetyczne pole elektromagnetyczne, poprzez które transponder przekazuje swój numer.

Tą informację, wraz z danymi m.in. o pozycji geograficznej
i czasie wyładunku system SMOK przesyła do bazy danych.
Dzięki powyżej opisanym rozwiązaniom możliwe jest
raportowanie każdego odbioru odpadów np. dla indywidualnego Klienta bądź z wybranego obszaru.
Jedną z funkcji systemu jest uniemożliwienie wyładunku
pojemników, których numery nie zostały odczytane.
W przypadku, gdy pojemnik nie posiada transpondera, bądź
gdy ulegnie on zagubieniu, pracownik będzie zobowiązany
do zamontowania nowego identyfikatora.
Istnieje także możliwość rozbudowania systemu o czujniki
obecności kosza. Urządzenie to pozwala kontrolować
faktyczną obecność pojemnika na pojeździe.
Oprogramowanie.
Na podstawie danych pochodzących z czujników dedykowane aplikacje umożliwiają przygotowanie dokumentacji
do rozliczeń wraz z wykazem opróżnionych pojemników.
Poza tym oprogramowanie umożliwia prezentację graficzną
obrazującą między innymi przynależność danego kosza na
śmieci do konkretnego obszaru, czy stan pracy czujników
(włączone bądź wyłączone). Jednym z narzędzi oprogramowania jest generator raportów umożliwiający tworzenie
dowolnego zestawienia lub raportu np. dotyczącego odbioru śmieci dla wybranego Klienta za dany okres czasu.
Uzyskane z systemu SMOK informacje w znaczący sposób
ułatwiają zarządzanie personelem i bazą sprzętową oraz
wpływają na efektywność wykonanej pracy.
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