
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.
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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.


