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Czym jest RouteSmart? 

Wiodące na świecie oprogramowanie do optymalizacji 
tras, specjalnie zaprojektowane  dla intensywnych, 
wysoce zagęszczonych przewozów, takich jak zbiórka 
odpadów komunalnych, oczyszczanie ulic, utrzymanie 
zimowe, etc. 



 

Co może RouteSmart? 

ZMNIEJSZYĆ czas i  długość 

ZWIĘKSZYĆ produktywność 

ZMNIEJSZYĆ emisję CO2 

Zmniejszyć ilość  tras 

Ocenić wpływ przewozów do różnych punktów składowania 

Modelować zmiany odbiorców (np. wzrost liczby nieruchomości)  

Porównywać różne rozwiązania (metodologie) operacyjne 

Zdefiniować wymagania wobec floty 

Rozwiązać problemy współpracy na granicy stref  

Wziąć pod uwagę sprawy BHP  

ZRÓWNOWAŻYĆ ładunki 

OPTYMALIZOWAĆ zasoby 

MODELOWAĆ nowe 

scenariusze 



 

Dlaczego warto używaćy RouteSmarta? 

Planowanie i wdrażanie nowych usług 

Bieżące zarządzanie: 
Zmianami usług 
Zmianami klientów  

Modelowanie scenariuszy „jeżeli?”, na przykład: 
Korygowanie ilości tras odbioru 
Wprowadzanie zmianowości i zmiany w rozkładach jazdy 
Modyfikowanie rozmiarów floty/ładowności wozów 
Optymalizacja punktów odbioru (analiza czasu przejazdu) 



 

Kto obecnie używa 

Rozbudowana międzynarodowa, sieć użytkowników 

Obsługa wielu języków, w tym polskiego 

 



 

Ostatnie wiadomości z Wielkiej Brytanii 

Northumberlan i Durham (ilość mieszkańców = 820 000) 
  planowane oszczędności = +£2miliona rocznie 

Leeds City Council (ilość mieszkańców = 771 000) 
 planowane oszczędności = £2.5miliona rocznie 

Cardiff City Council (ilość mieszkańców = 336 000),  
  redukcja kosztów (£0.5miliona),  zmniejszenie liczby wozów (z 39 do 32)  

Newcastle City Council (ilość mieszkańców = 274 000) 
  redukcja kosztów (£0.25miliona) zmniejszenie liczby wozów (z 17 do 14)  

South Staffordshire (ilość mieszkańców =106 000) 
  redukcja kosztów (£0.38miliona)  

East Northamptonshire (ilość mieszkańców = 86 000) 
  redukcja kosztów £1.5miliona rocznie, zmniejszenie liczby wozów (10 to 

6), zmniejszenie emisji CO2 (o 114 t) zwiększenie poziomu recyklingu (+50%) 



 

Niedługo w Polsce 

Planowany jest pilotaż na obszarze 
miejskim o populacji co najmniej 
około 100 000 osób / 30 000 posesji. 



  

Zapraszamy do naszego stolika  

Warto zobaczyć więcej na stronie: 
www.routesmart.pl 

Kontakt w Polsce: 

 Telephone: +48 12 345 24 68 

 Email:  polska@integrated-skills.com 

http://www.routesmart.pl/


 

Wartość dodana RouteSmart 

Rozwiązania wspierające, opracowane 
specjalnie dla RouteSmart: 

Navigator – wsparcie w 
kabinie dla przewozów o 
wysokiej gęstości 

Horizon – internetowe 
rozwiązanie dla wizualizacji 
tras i zarządzania flotą 

TrackSmart – usługa śledzenia 
GPS umożliwiająca zbieranie 
danych dotyczących zbiórki 


