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Savivaldyb÷s atliekų surinkimas ir išvežimas pasinaudojant Litum RDA* sistema
Pateiktas sprendimas
Kartu su mūsų techninių sprendimų partneriu, Litum technologijos, panaudojant mobilius RDA(RFID) skaitytuvus, kartu su GPS
funkcija, GSM moduliais ir fotoaparatais, sukurta atliekų d÷žių(konteinerių) atsekimo sistema. Visos atliekų d÷ž÷s pažymimos
ilgalaikio RDA(RFID) kortel÷mis, pagal atliekų rūšį, sumontuojami d÷ž÷s tūrio užpildymo jutikliai. Galimos atliekų d÷ž÷s plastikin÷s
ar pagamintos iš metalo. Kiekvienos atliekų d÷ž÷s informacija įrašyta į duomenų bazę su unikaliu ID ir GPS vieta. Kiekvienas
atliekų autovežis aprūpintas mobiliuoju RDA(RFID) skaitytuvu. Kiekvieno specialaus autovežio, atliekų surink÷jai nuskaito atliekų
d÷žių informaciją iš autovežio kabinos ir RDA(RFID) kortelių ir ilgo nuotolio skaitytuvų pagalba gaunami duomenys . Kartu
pasveriamas konteineris ir visi duomenys (atliekų rūšis, kiekis, autovežis, laikas) automatiškai realiu laiku pateikiami visoms
suinteresuotoms institucijoms. Taip pat, pasteb÷ta žala ar atliekų d÷žių sugedimo atvejai fotografuojami, o sistema automatiškai
gauna pranešimus apie atliekų d÷žių būklę.

•
•

Pateikiama surenkamų atliekų rūšis ir pa÷mimo laikas
Pateikiamas surenkamų atliekų svoris(pasveriamas konteineris)
Atliekų autovežio vieta, jud÷jimo maršrutas realiu laiku, surenkamų atliekų rūšis
Atliekų konteinerių bei atliekų rūšies identifikavimas ir užpildymo būkl÷

Projekto apimtis
•
•
•
•
•

Identifikuojama konteinerių užpildymo būkl÷, atliekų rūšis, lokacijos vieta, galimas (planuojamas) kiekis.
Planuojamas atliekų pa÷mimo grafikas, optimalūs maršrutai, autovežių poreikis.
Pateikiamas atliekų rūšies surinkimo/pa÷mimo laikas, autovežio ID, atliekų sumaišymo prevencija.
Pateikiamas surenkamų atliekų svoris (pasveriamas konteineris).
Nustatoma ir fiksuojama atliekų konteinerių būkl÷ ir sugadinimo atvejai.

Rezultatas
Visos atliekų d÷žes dabar mieste kataloguotos pagal vietas, atliekų tipą, rūšį, svorį ir pateikiama išsami reali
informacija į duomenų bazę. Atliekų surinkimo sesijos stebimos gyvam miesto žem÷lapyje su duomenimis realiu laiku.
Tai numatytas planavimo įrankis savivaldybių aplinkos apsaugos padalinių atstovams efektyviau planuoti ir tobulinti
atliekų surinkimo kiekius(svorius), maršrutus, pateikimą į atliekų perdirbimo vietą(kontrolinis perdirbimui pateikto
kiekio sv÷rimas). Informacija apie dingusius arba sugadintus atliekų konteinerius būtų nedelsiant pranešama.
Netinkami konteineriai perkelti į jų tinkamą vietą. Kaip rezultatas, sumažinti klientų nepasitenkinimo atsiliepimai.
Savivaldyb÷s pareigūnai geriau gali valdyti savivaldybių atliekų aprašą, remiantis patikima informacija ir optimizuoti
atliekų tipus, rūšis bei kiekius, reikalingų atsarginių konteinerių ar dalių, kad palaikyti būtiną lygį.
RDA – radio dažnio atpažinimas
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Litum Technologies, Inc - apiemus ir mūsų siūlomus sprendimus
Litum yra tarptautinis lyderis kuriant RDA(RFID) sistemas ir sprendimus. Mes dirbame su įvairių
pramon÷s šakų, įskaitant gamybos, mažmenin÷s prekybos, drabužių, teisinių paslaugų, viešbučių,
sveikatos priežiūros, logistikos ir automobilių gamybos. Rezidencija Turkijoje, mes veikiame pasauliniu
mastu, su pagrindinių biuru, kuris įsikūręs San Diego, Kalifornija. Mūsų tarptautin÷ patirtis, kartu su
mūsų vizija leido mums būti viena iš labiausiai patikimų RDA teik÷jų pasaulyje.
Įkurta 2004 metais, Litum greitai pateik÷ RDA(RFID) sprendimus daugiau nei 24 šalių visame
pasaulyje. Bendradarbiauja su labiausiai pripažintais sistemos integratoriais Europoje, Artimuosiuose
Rytuose, Pietų Amerikoje ir Afrikoje, Litum turi pasaulinį atstovų tinklą, siekiant vietinių atstovų
pagalba, suteikti paramą mūsų klientams.
Mes dirbame su pramon÷s lyderiais, Fortune 500 korporacijų, ir vietos savivaldomis, kad pasiūlyti
produktus pastatyti išbaigtus produktus. Mūsų klientai yra Phillip Morris, Luna, Gap, Tetra Pak, turkiška
paštu (TR), "Fiat" Motor Company, Medina oro uostas, Kuveito Gynybos ministerija, Kuveito
Teisingumo ministerija, Kuveito Parlamentą, DP World, Kroatijos Vyriausyb÷, Schneider Electric,
TURKCELL ir savivaldyb÷ Dubajuje.
Mes teikiame RDA(RFID) sistemas, kad supaprastinti sud÷tingas verslo operacijas, įskaitant turto
steb÷jimas, medžiagų valdymas, Renginių organizavimas, atsargų valdymas, dokumentų sekimas,
automatizuotas transporto priemon÷s identifikavimas, ir dar daugiau. Litum pristato geriausius savo
klas÷je RDA(RFID) produktus ir sprendimus, kurie iš esm÷s pakeis jūsų produktyvumą, sustiprins
saugumo organizavimą, sumažins riziką ir kontroliuos turtą.
Nesvarbu, ar jūs jau naudojate RDA(RFID) technologiją ir naudojate geriausius šioje klas÷je
RDA(RFID) produktus su gera kaina, bet, jei esate pasirengę sužinoti, kaip RDA(RFID) sistemos
dar gali pad÷ti Jūsų įmonei, Litum ekspertai pasiruošę Jums pad÷ti.

Litum RDA(RFID) technologijų atliekų autovežių sekimo sprendimai pateikia tikslius
duomenis apie atliekų surinkimo veiklą. Panaudojant individualius talpyklų ID ir steb÷jimą
realiu laiku, galite nustatyti, surasti ir valdyti atliekų surinkimo procesą savivaldyb÷se.
Sistema suteikia galimybes
Patikrinti atliekų autovežius kartu su konteinerių ID ir realaus laiko GPS duomenis
Steb÷ti atliekų autovežių veiklą realiu laiku žem÷lapyje
Nustatyti prarastus arba sugadintus konteinerius
Nustatyti ir rasti pamestus(dingusius) konteinerius
Optimizuoti atliekų surinkimo veiklą ir kiekius pateikiant realias mokestines sąskaitas
Sudaryti surinkimo maršrutus, remiantis poreikiu
Sistemos Programos
Atliekų surinkimas, atliekų surinkimo.
Atliekų d÷žių(konteinerių) sekimo.
Sistemos privalumai
Mažina atliekų surinkimo išlaidas
Gerina bendrą operacijų efektyvumą, panaikina galimybę dubliuotis
Valdo atliekų d÷žių inventorių, statusą ir priežiūrą geresniu matomumu
Pagerina Investicijų grąžą.
Supaprastina namų ūkių (atliekų tur÷tojų ) atsiskaitymo apskaičiavimą.
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Litum Technologies, Inc
Sprendimai
Litum suteikia RFID sistemų ir sprendimų, kurie leidžia jums sekti, kontroliuoti ir valdyti savo
produktus, turtą ir visus kritinius išteklius
Turto sekimas su RDA (RFID)

Atsekamumo Programos

Gamybos RDA(RFID) sistemos

Sand÷lių RDA(RFID) sistemos

Renginių organizavimas RFID sistemos

Mažmenin÷ ir drabužių RDA(RFID) sistemos
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Dokumentų sekimo RDA(RFID) sistemos

Automatinis Automobilio identifikavimas

Parkavimo valdymas su RDA(RFID)

Grąžintinos transportavimo pakuot÷s sekimas

RLDS(realaus laiko dislokacijos sistema) su RDA

Atliekų tvarkymas su RDA

Darbo saugos sistemos

Sveikatos apsaugos sistemos su RDA (RFID)
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