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BRA-IN Webportal
Decyzje oparte na bazie danych, korzystne dla Twoich kosztów oraz środowiska
Gdy Twoje urządzenia są podłączone do BRA-IN, masz dostęp do
cennych danych, które pomogą Ci monitorować i optymalizować
gospodarkę odpadami.
Zwłaszcza jeśli posiadasz wiele rodzajów sprzętu i działasz w wielu
lokalizacjach, portal internetowy BRA-IN Webportal zapewnia Ci
podgląd potrzebny do podejmowania szybkich i skutecznych decyzji.
Należy pamiętać, że dostęp jest uwarunkowany aktywnym
abonamentem na kartę SIM.

Szczegóły

Widok listy urządzeń wraz z różnymi danymi
produkcyjnymi.

Najważniejsze informacje


Stan maszyn – dla zoptymalizowanego serwisu,
umożliwiającego szybki i zdalny serwis.



Lokalizacja urządzeń – widoczna na mapie w oparciu o
współrzędne Google.



Poziomy napełnienia w czasie rzeczywistym – dla optymalizacji
trasy zbiórki odpadów.



Dostęp do danych produkcyjnych – bezpośrednio na ekranie lub
poprzez podstawowe funkcje raportowania



Łatwy eksport list do analizy.



Wyświetlanie urządzeń kompatybilnych z BRA-IN niezależnie od
ich typu.



Dodawanie maszyn bez modemu dla pełnego przeglądu
zasobów.

Widok mapy sprzętu na podstawie wpisanych
współrzędnych lub aktualnej lokalizacji GPS.

Dane produkcyjne dla jednej lub wielu maszyn, w
widoku listy lub wykresu.

BRA-IN Webportal
Monitoruj swoje rozwiązania w jednym miejscu

Czym jest BRA-IN, Bramidan Intelligence?
W naszej działalności BRA-IN jest skrótem od Bramidan Intelligence i wspólną nazwą dla naszego specjalnie opracowanego systemu IOT. Łączy
wszystkie podłączone urządzenia do zagęszczania odpadów z systemami informatycznymi, zapewniając pełny podgląd urządzeń, minimalizując
bezpośrednie i pośrednie koszty transportu odpadów w czasie.

Affald Genbrug Vejle
—

Poprawa wydajności i
profilu środowiskowego

“

Wcześniej nasi pracownicy spędzali sporo czasu na szacowaniu przepustowości pras
przed weekendem, teraz znamy poziom napełnienia przed ich opróżnieniem – co można
sprawdzić bezpośrednio na portalu BRA-IN Webportal. Oszczędziliśmy ponad 15%,
odkąd wdrożyliśmy nową technologię od Bramidan. Zarówno nasz starszy sprzęt, który
został zmodernizowany, jak i nowe maszyny, które nabyliśmy mają znacznie lepszą
wydajność. Był to mały, ale ważny krok, zapewniający naszym użytkownikom lepsze
perspektywy skutecznego recyklingu tutaj, w gminie”.
Henrik, Brygadzista / Affald Genbrug Vejle

Wyzwania

Wybrane rozwiązanie

Korzyści

Ręczna ocena poziomu napełnienia przed
weekendem.

Dostęp do poziomu napełnienia w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem BRA-IN
Webportal.

Raporty o stanie napełnienia oparte na
danych oznaczają redukcję transportu o 15.

Zmarnowany czas na ciągłe kontrole.
Zbyt dużo transportu “pustej przestrzeni”.
Potrzeba zmniejszenia wpływu na
środowisko naturalne.

Powiadomienia e-mail przy żądanym
poziomie napełnienia.

Znacznie mniejsze zużycie czasu przed
weekendem.
Wpływ na środowisko zmniejszony nawet
o 15%.
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