System SMOK z systemem dynamicznego
ważenia pojemników

W ramach rozwoju systemu SMOK poszerzyliśmy naszą ofertę dla branży
komunalnej o system dynamicznego ważenia pojemników, przeznaczony do
zabudowy na pojazdach zajmujących się wywozem odpadów wyposażonych
w dowolny mechanizm zasypowy.

System dynamicznego
ważenia pojemników
Elementy składowe systemu
W podstawowej wersji na system składa się:
• sterownik pojazdowy ET-GPS-GSM,
• zespół czujników montowanych bezpośrednio na urządzeniu zasypowym, umożliwiających pomiar masy odpadów,
• czujnik obecności pojemników,
• oprogramowanie.
Opcjonalnie system możne zostać doposażony w:
• terminal pojazdowy - umożliwiający odebranie zleceń od
dyspozytora oraz przesłanie komunikatów lub też statusów pracy,
• drukarkę – pozwalającą na wydruk potwierdzenia odbioru odpadów wraz z zarejestrowaną wagą,
• system identyfikacji pojemników RFID, który umożliwia
precyzyjne przypisanie pojemnika do konkretnego klienta.
Proces ważenia odbywa się dwuetapowo:
- etap pierwszy: podczas podnoszenia pojemnika lub
pojemników dokonuje się pomiaru masy odpadów wraz
z pojemnikami, dodatkowe czujniki wykrywają, ile i jakie
pojemniki są opróżniane,
- etap drugi: podczas opuszczania pojemników odbywa się
pomiar masy pojemnika.
Z wyników tych pomiarów system oblicza wagę odebranych odpadów.
Informacja o ilości odebranych odpadów jest rejestrowana
w pamięci wewnętrznej sterownika pojazdowego
ET-GPS-GSM i przesyłana wraz z informacją o pozycji
geograficznej, czasie oraz unikatowym numerze pojemnika
(w przypadku zamontowania czytników RFID identyfikujących pojemniki) do oprogramowania.
Funkcjonalność systemu na poziomie
oprogramowania.
Informacje o bieżącym położeniu pojazdu, przebytej trasie,
kierunku i prędkości poruszania się oraz odczyty czujników
obecności i identyfikacji pojemników, a także dane pochodzące z dynamicznego systemu ważenia zbierane są przez
sterownik i przesyłane do serwera, skąd trafiają do komputerów użytkowników systemu (np. dyspozytor). Komplet
tych danych analizowany jest przez użytkownika za pomocą
dedykowanego oprogramowania. Na stanowisku dyspozytorskim można m.in.:
• wyświetlać dane o aktualnym położeniu pojazdów,
• uzyskać zestawienia ilości pojemników przebywających
w bazie oraz w terenie,

• tworzyć raporty ilości opróżnionych pojemników przez
konkretny, wskazany pojazd wraz z zestawieniem ilości
odebranych śmieci za dowolny okres czasu,
• tworzyć zestawienia ilości odebranych śmieci dla poszczególnych klientów za dowolny okres czasu,
• wyznaczyć optymalną kolejność przejazdu przez miejsca
realizacji zamówień,
• generować listy miejsc i czasu odebrania śmieci z pojemników nie posiadających identyfikatorów dzięki czujnikowi
obecności.
Całość informacji zebranych przez system SMOK można
także eksportować np. do rozliczeń księgowych.
Unikalność i innowacyjność systemu SMOK otwiera szerokie możliwości i prowadzi do licznych korzyści, między
innymi:
• optymalizacji i ułatwienia procesów logistycznych związanych z zarządzaniem i dysponowaniem pojazdami odbierającymi odpady,
• możliwości precyzyjnego rozliczenia klientów, zarówno
w odniesieniu do ilości opróżnionych pojemników
w zadanym okresie czasowym, jak i wagi odebranych
odpadów,
• możliwości dokładnego raportowania i rozliczania całej
floty lub poszczególnego pojazdu w zakresie masy odebranych odpadów,
• bieżącego monitoringu floty pojazdów wraz z alarmowaniem złamania wyznaczonych wcześniej kryteriów,
• stałego monitorowania pojazdów zarówno w zakresie
wykonywanej pracy, jak i ilości odbieranych odpadów,
• możliwości rozliczenia rzeczywistej pracy pojazdów oraz
planowania ich dokładnej pracy wraz z optymalizacją tras,
• możliwości obiektywnego rozpatrywania ewentualnych
reklamacji od klientów w oparciu o obiektywnie zarejestrowane dane,
• w przypadku odbierania pojemników z odpadami segregowanymi (papier, szkło, tworzywa sztuczne) możliwości
precyzyjnego określenia masy odebranego odpadu,
• możliwości tworzenia systemów rozliczeń proekologicznych, w przypadku odbioru śmieci posegregowanych
przez klienta (rozliczenia w odniesieniu do masy).
Uzyskane przez system SMOK informacje w znaczący
sposób ułatwiają zarządzanie personelem oraz bazą sprzętową, wpływają również na podwyższenie jakości i efektywności świadczonych usług.
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