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Totalløsninger til Intelligent affaldsindsamling
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Firma-præsentation POUL TARP A/S
• Hovedkontor i Randers.
• 50 ansatte, fordelt på
•
•
•
•
•
•

Udvikling (hardware og software)
System-support
IT og server drift
Salg for Danmark, Norge, Sverige og Tyskland
Produktion, Administration og Markedsføring.
Landsdækkende service

• Egen udvikling og produktion af hardware og
software .
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Hvilke indsamlingsløsning skal man vælge hvis man ønsker driftsregistrering
•Den simple metode: Tracking modul som viser hvor bilerne har været, kørt og stoppet. Data logges i et Webbaseret program. Data kan eksporteres som excel-fil eller web-service
•GPS baseret:

Brug af Tablet i bilen til at vise ruten for chaufføren. Tømningerne registreres som udført
når bilen har passeret borgerens GPS position.

•GPS m. vejning:

Ofte anvendt til industriaffald eller hvor RFID tags ikke er anvendelige.

•RFID tag:

Hver beholder udstyres med en RFID tag. Når beholderen tømmes laves der automatisk
en registrering. 100% identifikation

•RFID m. vejning:

Anvendes når man ønsker kontrol med mængderne eller afregning efter vægt.
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Den simple metode

Sporings- og registreringsmodul, som viser hvor bilen er, har været samt kg afhentet affald ved besøgsstedet .
Kan udbygges med fotodokumentation I f. b. med afvigelser
Ruteoversigt

Overførsel af dataregisterring til EXCEL
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Den simple metode
Fotodokumentationved brug af App. i f. b. med afvigelser
Registreringsoversigt med billede
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GPS baseret indsamling:
Chaufføren får ruten vist på en Tablet /iPad.
Systemet markere automatisk tømningerne som udført, hvis chaufføren ikke har tilføjet bemærkninger .

Der kan laves fotodokumentation / afvigelser
med Smartphone App
Ingen positiv identifikation af borgerens beholder
– systemet antager at beholderen er tømt hvis
bilen har passeret beholderens GPS position
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RFID (TAG) baset indsamling – Med og uden vejning:
Hver beholder er udstyret med RFID tag. Når beholderen tømmes laves der automatisk registreringer.
- Taglæser og vejesystem er monteret i liften på renovationsbilen.
- For at kvalitetssikre dataopsamlingen skal Taglæserne på bilen kobles sammen med bilens styring
af liften, således, at der kun tømmes identificerede beholdere og når vejningen befinder sig
indenfor de verificerede værdier - DELINGSSTØRRELSE OG KRÆNGNING - og kun de beholdere,
som fremgår af turen/ruten
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Optimering af
affaldsindsamlingen
med RFID
Væsentligste fordele er
• Identifikation af den enkelte
beholder når den tømmes
• Borgerinformation om
tømningerne, herunder
afvigelsesregistrering af
beholderen
• RFID arbejder sammen med
vejning af affaldet, og derved
bedre datagrundlag (hvor opstår
affaldsmængderne)

Beholder
Bil

Borger
Bruger

• Sikre at det er den rigtige fraktion
der tømmes
• Optimering af beholdere, kuber og
genbrugsløsninger
• ”Glemmere” og fejltømninger
bliver meget synlige
• Dokumentation af renovatørens
arbejde (Leveres den aftalte ydelse)
• Bedre service til borger, f.eks. ved
manglende tømninger eller
afgivelser
• Bedre afregning af tømningerne,
f.eks. ved tilmeldeordninger,
sommerhustømninger eller skaktordninger
• Der findes op til 10% ”friløbere”
når RFID indføres.
• Online dataoverførsel og status
over tømningerne
• Vigtigt at afvigelsesregistreringen
laves mens beholderen er på/ved
bilen.
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Hvilke krav bør
man stille til
RFID løsninger
Isætning og parring skal være i orden
• Tømning skal ske med
afvigelsesregistrering - MENS
beholderen er på bilen. D. v. s. at
liften skal stoppe hvis læsning ikke
er OK
• Kontroller kvaliteten af udstyret
på bilerne i forhold til udbud og
kravspecifikationer
• Isætning og parring af Tags bliver
altid undervurderet som opgave !!
• Besøg kommuner, som har erfaring
med RFID

• Anvend den standard der er ”defacto i
Danmark”
• Tag-typer–Half Duplex / Full Duplex
• Problemstilling med forskellige
beholdertyper - kan kræve
udskiftninger (limpude/popnit mv)
• Husk: Renovatøren bruger
mangelfuld tagging (berettiget) som
undskyldning for ikke at lave
afvigelsesregistrering
• Stil krav til tømningsregistreringssystemet på bilen, for at minimere
problemer med dataopsamlingen
• Man kan ikke gøre det når dagen er
omme,- så bliver problemerne ikke
indrapporteret og løst
• Dårlige data ind -> dårlige data ud
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KAN KOMMUNE ELLER FORSYNINGSSELSKAB MODTAGE DE NØDVENDIGE INDSAMLIGSDATA FRA RENOVATØREN

ÅBNE SNITFLADER TIL DET KOMMUNALE STAMDATASYSTEM = GENBRUG AF UDSTYR = LAVERE PRISER
KENDSKAB TIL EKSISTERENDE DATALØSNINGER I KOMMUNEN
KENDSKAB TIL DE LOVMÆSSIGE KRAV FOR BRUG AF DATAOPSAMLINGSUDSTYR OG VEJEUDSTYR
KONTROL AF DET VALGTE UDSTYR – OPFYLDER UDSTYRET LOVENS KRAV
KAN DET VALGTE UDSTYR BRUGES TIL OPGAVEN
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Hvilken type udstyr skal man bruge ?
• TAGS – Skal der bruges Half Duplex og/eller Full Duplex
• Hvad vil det sige at vejeudstyret er godkendt
• Hvad vil det sige at udstyret er verificeret
• Hvor stor nøjagtighed skal vejeudstyret kunne vise
• Hvordan sikres at vejning foretages indenfor det verificerede område
• Er der krav om eftersyn af udstyr på bilen
• Hvad sker der hvis bilen ikke kan komme af med sine data
• Overholdes persondataloven når der udveksles affaldsdata
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Er I klar til at modtage affaldsdata ?
• Får vi de ønskede indsamlingsdata registreret de rigtige steder ?
• Får vi sendt chaufførens bemærkninger fra ruten til de korrekte personer ?
• Hvordan får borgeren at vide, at spanden ikke er tømt – og hvorfor ?
• Kan borgerens tilpasninger af affaldstype sendes direkte til bilen ?
• Får beholderværkstedet at vide, at en borger har en defekt spand?
• Kan vi modtage driftsdata fra alle leverandører af registreringsudstyr ?
• Ejer vi Driftsdata – eller går de ”tabt” når en ny vognmand kommer til ?
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Nyeste teknologiske løsninger
Mere mobilitet til personalet i ”marken”

Håndterminal til
Tag/label-parring

RFID-Band

TOC Tablet

Mobile App
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TOC førerhus-computer
Overvågning af bilens driftsinformationer – de såkaldte Can-bus info som
Acceleration, Tomgang, etc.
Kørselsassistance for optimal kørselsmønster samt ved chaufførafløsning
”BEST PACTICE”
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Teknologiske løsninger – Hardware til bilen

CHASSIS-vægt
TOC II Førerhus computer

RFID læser

MWI II Vejeinstrument

KRAN-vægt

LIFT-vægt
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TARP FULDMELDER
TARP FULDMELDER - Installeret og igang på under 10 min.
Op til 70 % besparelser på kørslen samtidig med, at man får optimeret affaldsmængden pr. afhentning.
Mindre diesel = Bedre CO2 regnskab!
10 Års batterilevetid
TARP FULDMELDEREN er som standard udstyret med temperaturovervågning,
således at en alarm afgives hvis den indstillede temperaturgrænse overskrides.
TARP FULDMELDEREN har 10 års batterilevetid og er udstyret med solcelle for at
sikre maximal strømsikkerhed.
TARP FULDMELDEREN er udstyret med indbygget Simkort chip hvilket betyder, at
der ikke er krav om Wi-Fi punkter for, at kunne aflevere data. Dette gør løsningen
ideel til strand, skov, og sommerhusområder.
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360 graders kameraovervågning af køretøjet og arbejdsområdet omkring køretøjet
Alle køretøjer har ”blinde vinkler”, som gør det farligt og vanskeligt for chaufføren at manøvrere køretøjet sikkert.
Ekstra spejle og sidekamera kan hjælpe med at mindske ”blinde vinkler”, men undersøgelser har vist, at selv ved så lav
hastighed som 8 km/t kan køretøjet have flyttet sig 10 m inden chaufføren er færdig med at orientere sig i spejle og
kameraer.
Samme med vores samarbejdspartner tilbyder vi et såkaldt ”Bird view” system, som gør at chaufføren kun skal holde
øje med 1 skærmbillede. Den medfølgende optagefunktion kan håndtere op til 30 dages optagelse af 12 timer pr. dag

POUL TARP A/S
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Behovsbestemt tømningsfrekvens
• Tømningsfrekvens bestemmes af den enkelte borger.
• Tømmetilmelding - og framelding via Smart-phone, Tablet, PC
• Op til 40% besparelse på Driftsomkostninger (baseret på erfaring fra
storskraldsindsamling)
• Individuelt tilpassede løsninger – større brugertilfredshed
• Bedre sammenligningsgrundlag for affaldsmønstrer på landsplan
• Skal affaldsindsamling uddelegeres til private aktører (med krav om
dokumentation for tilmeld) – Både systemer og viden er klar !
• Tilmeldingen flyder automatisk ind i ruteplanlægningen og ligger sig
GPS-mæssigt korrekt på den valgte dato. Ruter overføres automatisk
til transportørens bilcomputer.
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Erhvervsaffald på Genbrugspladserne
• GBizz systemet - Spar 75% på administration af erhvervsaffald
• Dækker alle former for betalingsløsninger.
• Automatiskregistrering af besøg.
• Korrekt registrering og vejning af farligt affald.
• Levere affaldsdata til både virksomhed og kommune.
• Kan udbygges til at håndtere salg / udlevering på Genbrugspladsen.
• Damarks eneste system, som gør det let for pladsmanden, at
kontrollere virksomheden.
• Minimal kommunal administration.
• Virker også selv om der er sne og mudder på nummerpladen !
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

WWW.TARP.DK
21

