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SITUAŢIA ACTUALĂ
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Noile directive de 

protecţie a mediului 

aduc schimbări în 

gestionarea 

deşeurilor

Schimbarea comportamentului şi modului de 
gândire al cetăţenilor

• Campanii de marketing pentru cetăţeni 

• Transparenţă pentru cetăţeni 

• Introducerea de sisteme de stimulente pentru a 
încuraja cetăţenii să facă o mai bună separare

Monitorizarea serviciului şi o nouă modalitate 
de facturare
• Monitorizarea precisă şi sigură a datelor de 

colectare

• Transparenţa fluxurilor de deşeuri

• Bază individuală, echitabilă şi măsurabilă de calcul 
al costurilor pe fiecare gospodărie

Contracte în curs cu societăţi de colectare

• Necesitatea modificării şi/sau completării 
contractelor existente

• Adaptarea capacităţilor de colectare (pubele, 
vehicule)



SOLUŢIILE DISPONDO



DISPONDO

Sistemul 

▪ Soluţie digitală de logistică a deşeurilor (hardware şi software)

▪ Înregistrarea fiabilă a datelor de colectare

▪ Fiabilitate ridicată a procesului

▪ Date transparente de colectare a deşeurilor

▪ Bază măsurabilă şi corectă de date pentru soluţiile de scheme de 

plată în funcţie de cantitatea de deşeuri generată

▪ Soluţie completă de gestionare operaţională a deşeurilor pentru 

societăţile de eliminare.



Interfaţa de utilizator simplă a 

DISPONDO Operations Cloud:

• Instalare minimă a serviciului, pentru evitarea 

timpilor morţi

• Utilizare scăzută a resurselor pentru instruire

• Verificarea serviciilor comerciale şi rezidenţiale

• Vizualizarea în timp real a vehiculelor

• Sistem de tichete pentru eficientizarea comunicării 

cu cetăţenii

• Rapoarte pentru creşterea transparenţei colectării

• Piaţă pentru integrarea soluţiilor terţilor

DISPONDO

Utilizare simplă



Planificare precisă, combinată cu procesarea în timp 

real.

▪ Instrumente complete de planificare a asamblării şi distribuirii

▪ Procese de livrare gestionate

▪ Etichetare GPS / RFID

▪ Etichetare cu cod de bare

▪ Monitorizarea în timp real a performanţei prin DISPONDO Web

DISPONDO

Asamblarea şi distribuirea 



Gestionare intuitivă a activelor cu funcţie de cartografiere 

integrată pentru vizualizarea activelor distribuite. 

▪ Modificarea activelor existente

▪ Adăugarea de comenzi de lucrări

▪ Istoric de colectare şi servicii specific fiecărui activ

▪ Mutarea activelor din inventar pe teren

▪ Clienţi şi adrese conectate

▪ Modificarea traseelor şi a atribuirii zonelor contractate

▪ Integrare de senzori inteligenţi

DISPONDO

Gestionarea activelor



✓ Crearea de trasee de colectare şi servicii pe ecran 

cu ajutorul instrumentului integrat de trasare a 

sectoarelor. 

✓ Filtrarea sectoarelor de colectare existente şi 

vizualizarea activelor pe hartă.

✓ Optimizarea traseului pentru sectoarele 

dumneavoastră cu ajutorul algoritmilor inteligenţi 

de optimizare asociaţi camioanelor – ţinând seama 

şi de limitările de viteză şi drumuri.

DISPONDO

Sectoare şi trasee



Cu ajutorul funcţiei noastre de verificare a 

serviciilor, sunt vizibile prin câteva clicuri 

colectările realizate şi cele nerealizate.

▪ Filtrarea şi sortarea colectărilor

▪ Afişarea excepţiilor 

▪ Readucerea geocodificării colectărilor la 

următoarea adresă logică din baza de date

▪ Colectări atribuite activelor existente

▪ Verificarea serviciilor comerciale şi rezidenţiale

▪ Vizualizarea în timp real a vehiculelor

DISPONDO

Verificarea serviciilor



HARDWARE
DISPONDO

Dispozitive mobile

Echipamente pe vehicule



IOB

Pubela inteligentă



Soluţie PayT pentru România
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Soluţie PayT gata de utilizare
Soluţie pentru piaţa locală din România 

Sibiu

Bistriţa

▪ > 160.000 gospodării

▪ 8000 unităţi economice

▪ Soluţii de identificare LF şi UHF

▪ 60 vehicule echipate

Timişoara (120 angajaţi)

Bucureşti (40 angajaţi)
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Soluţie PayT gata de utilizare
Soluţie pentru piaţa locală din România

• Volum standard pe cetăţean

• Ridicare la cerere prin prezentarea 

pubelei la bordură

• Taxare în funcţie de cantitatea de 

golire 

+

• Ture de colectare regulate

• Sistem de identificare a pubelelor 

(RFID)

• Cantitate de golire variabilă pe tură
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Soluţie PayT gata de utilizare
Infrastructura soluţiei

Date de facturare

Date de colectare

Centru

servicii

clienţi

Facturare

Mandat [€]

Verificarea serviciilor

Primărie



O privire spre viitor



Îmbunătăţiri viitoare
DISPONDO

▪ Controlul (raportarea) succesului sistemelor de stimulente şi/sau campaniilor 

de marketing

▪ Colectări la cerere ordonate → planificarea dinamică a turelor

▪ Echilibrarea volumului de lucru în funcţie de fluctuaţiile sezoniere
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