Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami

System SMOK dla gmin
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Aplikacja mobilna dla kontrolerów

Elte GPS w branży komunalnej
System SMOK został wdrożony w ponad 400 spółkach i firmach
komunalnych. Monitoruje on ponad 8 tysięcy pojazdów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek gminnych stworzyliśmy
rozwiązania wspomagające prace związane z gospodarowaniem
odpadami.
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Sieć punktów instalacyjno-serwisowych
i wsparcia informatycznego
ELTE GPS w branży komunalnej

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE
Przedsiębiorstwa komunalne należące do Grupy :
ALBA
KOMA
RAGN SELLS
REMONDIS
SUEZ ENVIRONNEMENT (dawniej SITA Polska)
TOENSMEIER
TRANS-FORMERS
VAN GANSEWINKEL
ENERIS (dawniej VEOLIA)

Informacje w jednym systemie

SMOK Integrator

Zdarza się, że w obszarach podzielonych na sektory, za odbiór odpadów czy
utrzymanie dróg jest odpowiedzialnych wiele firm. Każda z nich monitoruje
swoje pojazdy, korzystając z różnych systemów GPS. Wówczas kontrola
realizacji usług wiąże się z koniecznością pracy na kilku komputerach bądź
uruchomienia jednocześnie wielu systemów. Taką niedogodność eliminuje
SMOK Integrator.
Umożliwia on monitorowanie i analizę danych z pojazdów zarejestrowanych
w systemach różnych dostawców, w jednej aplikacji uruchamianej za
pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Zalety zastosowania SMOK Integrator:
•
•
•
•
•
•

jeden system – wszystkie dane dotyczące realizacji odbioru odpadów
w jednym miejscu,
oszczędność czasu,
niezależność - dostęp do danych w dowolnej chwili bez konieczności
uzależniania się od dostawców wielu systemów,
informacje o nieprawidłowościach dostępne online,
dodatkowa możliwość monitorowania pracy wykonawców
odpowiedzialnych za zimowe i letnie utrzymanie dróg,
szkolenie pracowników w zakresie obsługi tylko jednego systemu.

SMOK Integrator
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Dokumentowanie nieprawidłowości

Fotorejestracja w systemie SMOK
Moduł rejestracji obrazu, instalowany w pojazdach firm realizujących odbiór odpadów, daje jednostkom gminnym
możliwość dokumentowania nieprawidłowości w Punktach Gromadzenia Odpadów.
Wyposażenie pojazdów w terminal pojazdowy wraz z aparatem fotograficznym lub wykorzystanie urządzeń
mobilnych (tablet, smartfon) daje możliwość rejestrowania zdjęć dokumentujących różne nieprawidłowości.
Terminal pojazdowy lub urządzenie mobilne przyporządkowują pliki ze zdjęciami do lokalizacji geograficznej (tzw.
geotagowanie), w której zostały wykonane. Cały proces odbywa się automatycznie. Następnie zdjęcia są dołączane
do notatek zgłaszającego nieprawidłowość w PGO i zostają przesyłane w trybie online do systemu SMOK.
Zaletą fotorejestracji jest możliwość wizualizacji trasy pojazdu na mapie wraz z widokiem zdjęć zarejestrowanych
w danej lokalizacji. Funkcja geotagowania pozwala na szybkie wyszukiwanie zdjęcia według wskazanego na mapie
miejsca – np. wybranego Punktu Gromadzenia Odpadów lub ulicy.

wystąpienie nieprawidłowości w PGO

Moduł ten sprawdza się podczas weryfikacji zgłaszanych reklamacji oraz jest często dodatkowym materiałem,
dzięki któremu możliwe jest rozstrzyganie sporów i prowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego
ze zdarzeniami mającymi miejsce w danym PGO.
Poprzez zastosowanie fotorejestracji (w pojazdach wykonawcy) jednostka gminna zyskuje:
•
•

gotowe narzędzie kontrolne,
oszczędność czasu wynikającą z otrzymywania dokładnych i spójnych danych o nieprawidłowościach w jednym
systemie,
informacje o punktach, w których występują nieprawidłowości, np. brak właściwej segregacji odpadów,
przepełnione pojemniki, brak dostępu do punktu PGO,
możliwość segregowania zgromadzonych danych i zestawiania ich w postaci raportów,
narzędzie wspomagające procesy weryfikacji reklamacji,
dostęp do danych w trybie online.

•
•
•
•

Istnieje również możliwość zastosowania automatycznej rejestracji obrazu. Na zabudowie pojazdu odbierającego
odpady montowana jest co najmniej jedna kamera. Zarejestrowane obrazy są zapisywane na zewnętrznym nośniku,
np. na karcie SD lub na dysku, a następnie zostają wczytane do systemu. Użytkownik poprzez wybranie obszaru lub
fragmentu ulic może wyszukać zdjęcia lub filmy wykonane w zaznaczonym punkcie geograficznym. Zarejestrowane
w ten sposób dane sprawdzają się w szczególności podczas rozpatrywania reklamacji, dzięki którym można
zweryfikować, czy pojemnik został wystawiony w PGO.
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Fotorejestracja w systemie SMOK

wykonanie zdjęcia
dokumentującego nieprawidłowość

wybór notatki
dokumentującej
nieprawidłowość

załączenie zdjęcia do notatki

automatyczne przesłanie notatki z
załącznikiem do systemu w trybie
online

gotowy raport dot. występowania
nieprawidłowości w PGO

wizualizacja przesłanej nieprawidłowości w
systemie SMOK - powiązana z punktem PGO

Fotorejestracja w systemie SMOK
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Aplikacja mobilna dla kontrolerów

SMOK iPGO

Kontrolerzy w jednostkach gminnych przeprowadzają inspekcje
sprawdzające, czy procesy odbioru odpadów są wykonywane rzetelnie, czy
mieszkańcy segregują i wyrzucają odpady zgodnie z deklaracją.

stwierdzenie
nieprawidłowości
przez kontrolera
wykonanie geotagowanego
zdjęcia dokumentującego
nieprawidłowość

Narzędzie, które wspomaga takie czynności, to aplikacja SMOK iPGO, która
może być zainstalowana na urządzeniach mobilnych typu smartfon bądź
tablet.
Dzięki SMOK iPGO wykryte podczas kontroli nieprawidłowości są zgłaszane
za pomocą notatek. Aplikacja SMOK iPGO wykorzystuje wbudowany
w urządzenie mobilne aparat fotograficzny, a wykonane zdjęcie dokumentuje
nieprawidłowość i stanowi załącznik do notatki. Utworzona przez kontrolera
notatka jest przypisana do Punktu Gromadzenia Odpadów lub konkretnego
pojemnika bądź worka i zostaje przesłana do systemu SMOK, gdzie jest
możliwa wizualizacja zgłoszonych nieprawidłowości.

wybranie predeﬁniowanej
lub własnej notatki w
SMOK iPGO

SMOK iPGO na urządzeniach mobilnych wraz z systemem SMOK to:
•

własne niezależne narzędzie kontroli, np. w przypadku braku tego typu
rozwiązania w firmie realizującej odbiór odpadów,
szybkie i łatwe zgłaszanie nieprawidłowości przez kontrolerów,
narzędzie wspomagające weryfikację zgłoszonych deklaracji dla danego
PGO oraz źródło dodatkowej dokumentacji w przypadku reklamacji czy
sytuacji spornych,
monitorowanie pracy kontrolerów – w momencie włączenia aplikacji
lokalizacja kontrolera jest widoczna w systemie SMOK.

•
•
•

załączenie zdjęcia do
notatki i przesłanie do
systemu SMOK

własne niezależne narzędzie kontroli nieprawidłowości w PGO
wsparcie weryﬁkacji zgłoszonych deklaracji i reklamacji
monitorowanie pracy kontrolerów w terenie
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SMOK iPGO

Portal obsługi mieszkańca / klienta
harmonogram odbioru
odpadów
umieszczenie
ważnych komunikatów
wgląd do
zgłoszonych
deklaracji

SMOK Portal

informacje o saldzie
zamawianie dodatkowych
usług
informacje o klientach
narzędzie do komunikacji
z klientem
(zamówienia, reklamacje)
składanie reklamacji

Istotnym elementem systemu SMOK dla gmin jest SMOK Portal, czyli
portal obsługi mieszkańca. Jego funkcjonalność została podzielona na
dwie części: panel administracyjny dla jednostek gminnych oraz panel dla
klienta. Dostęp do systemu możliwy jest za pomocą dowolnej przeglądarki
internetowej.
SMOK Portal dla mieszkańca / klienta to możliwość:
•
•
•
•
•

sprawdzenia harmonogramu odbioru odpadów oraz statusu jego
realizacji,
zamówienia dodatkowej usługi, np. odbioru odpadów
wielkogabarytowych,
złożenia reklamacji oraz sprawdzenia jej statusu,
wglądu do danych w deklaracji,
dostępu do informacji o saldzie konta związanego z opłatami za
odbiór odpadów.

Dla administratora SMOK Portal to:
•
•
•
dla administratora portalu (gminy)

•

dostęp do informacji o mieszkańcach / klientach oraz zgłoszonych
deklaracjach,
informacja o zamówionych dodatkowych usługach odbioru odpadów
czy złożonych reklamacjach,
narzędzie komunikacji pomiędzy klientami a jednostką gminną
odpowiedzialną za zarządzanie gospodarką odpadami,
możliwość zamieszczania na portalu ważnych informacji dotyczących
gospodarowania odpadami.

dla zewnętrznego użytkownika portalu (mieszkańca / klienta)

SMOK Portal
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Przykładowy montaż anten RFID na pojeździe z tylnym załadunkiem

Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów

System SMOK
dla przedsiębiorstw
komunalnych

System SMOK dla przedsiębiorstw komunalnych, składający się z modułów
identyfikacji pojemników, kontenerów i worków (przy pomocy RFID lub
kodów kreskowych) oraz modułu ważenia odpadów, został opracowany przy
ścisłej współpracy z naszymi Klientami.
Identyfikacja pojemników jest realizowana za pomocą systemu RFID
instalowanego na pojazdach oraz identyfikatorów RFID zamontowanych
w pojemnikach.
Moduł identyfikacji RFID pozwala na automatyczną identyfikację
i rejestrację pojemników podczas ich normalnego opróżniania. Zamontowane
na pojeździe dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne informują
załogę pojazdu o poprawności odczytu identyfikatora RFID zamontowanego
w pojemniku i zgodności jego opróżnienia z zaplanowanym harmonogramem.
Odpowiednia konfiguracja modułu identyfikacji RFID umożliwia również
zgłaszanie nieprawidłowości przy realizacji zaplanowanej trasy. Opcjonalnie
pozwala także na automatyczną blokadę urządzenia wrzutowego
(np. w momencie próby opróżnienia pojemnika nieprzewidzianego
w harmonogramie lub nieposiadającego identyfikatora RFID albo
w przypadku pojemnika wyposażonego w uszkodzony identyfikator).

antena RFID

identyfikator RFID

antena RFID

widok miejsca
montażu
identyfikatora

Przykładowe miejsca montażu
identyfikatorów RFID na pojemnikach

Istotnym elementem modułu identyfikacji RFID jest terminal PDA.
Umożliwia on m.in. komunikację z dyspozytorem, sprawdzenie prawidłowości
działania wszystkich elementów systemu, obserwację stanu realizacji
zaplanowanej trasy i zgłaszanie nieprawidłowości.
identyfikator RFID
dostępny w kolorach:
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System SMOK dla przedsiębiorstw komunalnych

Innym sposobem identyfikacji jest zastosowanie kodów kreskowych.
Na wskazane pojemniki, kontenery, worki są naklejane etykiety z kodem
kreskowym zawierającym indywidualny numer. Pod tym numerem są
zakodowane informacje m.in. o pojemności, kolorze, rodzaju składowanych
odpadów.

Bezprzewodowe
czytniki

Do odczytu kodów kreskowych służy bezprzewodowy czytnik. Odczytane
za pomocą czytnika kody kreskowe są przesyłane w trybie online do aplikacji
SMOK Net.
W skład systemu wchodzi oprogramowanie umożliwiające wydruk etykiet
(aplikacja SMOK Label).
Moduł ważenia odpadów komunalnych można zastosować na różnego
rodzaju zabudowach pojazdów.
Na urządzeniu wrzutowym są montowane czujniki, dzięki którym ważenie
pojemników odbywa się automatycznie w trakcie ich opróżniania
(na początku i na końcu tego procesu) – bez zwalniania lub zatrzymywania
urządzenia wrzutowego.
Podczas ważenia zainstalowany w pojeździe Terminal PDA pokazuje masę
poszczególnych pojemników, co pozwala obsłudze na bieżącą kontrolę
realizacji zadania.
Informacje zgromadzone podczas procesu identyfikacji i ważenia odpadów
są przesyłane do aplikacji SMOK Net. Pozwala to na bieżąco obserwować
procesy odbioru odpadów oraz generować odpowiednie raporty, m.in.
pod kątem jakości i ilości odebranych odpadów od poszczególnych
mieszkańców (Punktów Gromadzenia Odpadów).

Przykładowy montaż systemu
dynamicznego ważenia
pojemników na urządzeniu
wrzutowym dzielonym

System SMOK dla przedsiębiorstw komunalnych

Przykładowy schemat procesu odbioru odpadów z zastosowaniem systemu SMOK z identyfikacją i ważeniem pojemników
Trasówka z listą PGO

Lista odczytanych wyników ważeń

Lista pojemników w PGO

TAK

przyjazd pojazdu odbierającego
odpady do PGO znajdującego się
na zaplanowanej trasie

TAK

czy w PGO
znajduje się
pojemnik?

NIE

notatka (z opcjonalnym zdjęciem)
stwierdzająca brak wystawionego
pojemnika

Wybór predeﬁniowanej notatki

TAK

czy został
prawidłowo
odczytany
identyﬁkator RFID
pojemnika?

NIE

notatka (z opcjonalnym zdjęciem)
stwierdzająca brak indentyﬁkatora
lub jego uszkodzenie

TAK

czy pojemnik
znajduje się
w harmonogramie
odbioru
odpadów?

czy pojemnik
zawiera odpady
zgodne
z deklaracją?

TAK

NIE

TAK

automatyczne ważenie
pojemnika
podczas jego opróżniania

NIE

notatka (z opcjonalnym zdjęciem)
stwierdzająca obecność
pojemnika spoza harmonogramu

notatka (z opcjonalnym zdjęciem)
stwierdzająca nieprawidłowość

przesłanie do systemu informacji
o opróżnionym pojemniku

przesłanie do systemu informacji
o nieprawidłowościach

System SMOK dla przedsiębiorstwa komunalnego
z opcjonalną możliwością eksportu danych
do SMOK Integrator dla gmin

System SMOK dla przedsiębiorstw komunalnych

czy w PGO
znajduje się
kolejny
pojemnik?

przygotowanie pojemnika do załadunku

załadunek pojemnika

NIE

przejazd pojazdu odbierającego
odpady do kolejnego PGO
znajdującego się na zaplanowanej
trasie

11

Sieć punktów instalacyjno-serwisowych
i wsparcia informatycznego
Użytkownikami naszych systemów są Klienci z całej Polski, dlatego w celu ich sprawnej obsługi stworzyliśmy autoryzowaną
sieć punktów instalacyjno-serwisowych oraz wsparcia informatycznego w całej Polsce. Dzięki temu gwarantujemy szybką
realizację i wysoką jakość usług. Kierujemy się hasłem: „Jesteśmy tam, gdzie TY – do nas masz najbliżej!”.

Kontakt

Gdańsk

ELTE GPS Sp. z o.o.
ul. Medyczna 13
30-688 KRAKÓW

Olsztyn
Szczecin
Białystok

Bydgoszcz

tel. +48 /12/ 659 20 98
tel. +48 /12/ 658 02 94
tel. +48 /12/ 658 04 29
fax +48 /12/ 659 17 88

Poznań
Warszawa
Zielona Góra
Łódź

Radom

Lubin
Wrocław

Lublin

www.eltegps.pl
biuro@eltegps.pl

Kielce
Częstochowa

Kraków

Punkty
Punktyinstalacyjno-serwisowe
instalacyjno-serwisowe
Punkty
informatycznego
Punktywsparcia
wsparcia
informatycznego
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Sieć punktów instalacyjno-serwisowych i wsparcia informatycznego

Rzeszów

