
ELEKTRONIZÁCIA
ZVOZU ODPADU 

SPRÁVA NÁDOB

Záujem miest a obcí sledovať odpad stále rastie. Podporte ho s technologickou inováciou pre riadenie 
odpadu v podobe elektronizácie služieb. Riešenie, zabehnuté už v mnohých regiónoch, úspešne motivuje 
k nižšej produkcii odpadu a prináša štatisticky presnú evidenciu.    

- prehľad a aktualizácia kontajnerového inventáru
- identi�kácia a odhalenie čiernych nádob
- evidencia obslúžených nádob 
- prehľad o typológii, komoditách, stojiskách, poplatníkoch

EVIDENČNÁ KOMUNIKÁCIA 
- jeden systém a vlastné reporty pre vývozcu aj samosprávu 
- zhodné informácie vďaka jednej databáze údajov
- sprehľadnenie vývozu a toku odpadov
- možnosť evidencie produkcie odpadu

ZVOZ ODPADU
- automatické sledovanie výsypu či zberu
- prehľad uskutočnených zvozov 
- optimalizácia objemu a riadenia zvozov
- vyhodnotenie prevádzky vozidiel

Automatické
snímanie

Inštalácia na 
akékoľvek vozidlo

www.zberodpadu.sk



SPRÍSTUPNITE MNOŽSTVOVÝ ZBER
JEDNODUCHOU MODERNOU SLUŽBOU

Nádoby sú označené tzv. RFID tagom, vrecia QR 
kódom. Náklady, ich inštaláciu aj správu má v rukách 
samospráva. Priradením RFID tagu ku konkrétnej 
nádobe sa z nej stáva digitálny nosič údajov. 
Identi�kácia nádob je kľúčom k inventarizácii, 
zefektívneniu zvozov a adresnej správe odpadu. 
Zberové vozidlo je vybavené čítačkou a 
systémom monitoringu vozidla. Zaznamená 
každý výsyp s automatickou evidenciou v 
systéme. Informácie sú prenášané na server v 
reálnom čase a okamžite dostupné v 
databázovom softvéri. Ľudský faktor ide bokom. 
Proces vývozu sa nemení ani nekomplikuje. 
Naopak, zlepšuje sa úroveň služby.  

BA,TT: 0918 506 711 • NR, TN: 0917 345 385
BB, ZA: 0917 851 114 • KE, PO: 0905 487 092www.gxsolutions.sk

NOVÁ SLUŽBA SLEDOVANIA ODPADU PRE MESTÁ A OBCE

Automatizovaný zber údajov bez obsluhy zabezpečí exaktné dáta.

Identifikácia nádob umožní adresne evidovať odpad a odstráni neoprávnené 
výsypy.  

Pasportizácia nádob zdigitalizuje inventár a navracia poplatky.

Monitoringom vozidiel začína zefektívnenie zvozu, racionalizácia nákladov a 
zelenšia budúcnosť.

Automatizácia procesu zrýchli zvoz a zjednoduší agendu.

Princíp adresnosti zlepšuje prístup občanov a sledovanie tvorby odpadu.  

Odpad pod kontrolou zlepší triedenie, zníži odpad a skládkovacie poplatky. 


