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BRA-IN Webportal
Databaserede beslutninger reducerer dine omkostninger og minimerer din miljøpåvirkning
Når dine maskiner er tilsluttet via et BRA-IN godkendt produkt,
kan du tilgå værdifulde data, som hjælper dig med at overvåge og
optimere dit udstyr til affaldshåndtering.

Dine fordele


Status på maskiner - til optimeret service via fjernadgang.

Især hvis du har flere typer udstyr og arbejder på flere lokationer,
vil BRA-IN Webportalen give dig et overblik til at træffe hurtige og
effektive beslutninger.



Placering af udstyr - vist med Google Maps koordinater.



Realtid fyldningsgrad til bedre ruteplanlægning af afhentning af
komprimeret affald.

Adgang til webportalen kræver et aktivt SIM kort og abonnement.



Adgang til maskindata - vist direkte på skærm eller via basis
rapporter.



Udtræk af lister i Excel til analyse.



Få vist BRA-IN kompatibelt udstyr uanset model.



Tilknyt maskiner uden modem til fuld overblik over din
maskinpark.

Detaljer

Listevisning af dit udstyr med forskellige
datarækker med kunder og produktionsdata.

Visning af kort med dit udstyr baseret på
indtastede koordinater eller GPS lokation.

Produktionsdata for en eller flere maskiner vist i
webportalen som en liste eller et diagram.

BRA-IN Webportal
Overvåg dine affaldsløsninger ét sted

Hvad er BRA-IN, Bramidan Intelligence?
I vores terminologi er BRA-IN en forkortelse for Bramidan Intelligence og et samlet navn på vores specielt udviklede IOT-system. Det forbinder alle
tilsluttede enheder af dit komprimeringsudstyr med IT-systemer, der giver dig en 360 graders overblik over dit udstyr. Du minimerer direkte og
indirekte omkostninger til din affaldshåndtering over tid.

Affald Genbrug Vejle
—

Forbedret effektivitet
og miljøprofil

“

Tidligere brugte vores medarbejdere ret meget tid på at vurdere komprimatorernes
kapacitet inden weekenden. Nu kender vi fyldningsgraden, før de tømmes - hvilket
kan ses direkte på BRA-IN Webportalen. Vi har sparet mere end 15%, siden vi
implementerede den nye teknologi fra Bramidan. Både vores ældre udstyr, der er blevet
opdateret, og de nye maskiner, vi har købt, er en markant effektivitetsforøgelse. Et
lille, men vigtigt skridt, der sikrer vores brugere den bedst mulige og mest effektive
genanvendelse her i kommunen”.
Henrik, Team Leader / Affald Genbrug Vejle

Udfordringer

Løsning valgt

Fordele

Manuelle vurderinger af fyldningsgrad før
weekenden.

Adgang til realtids fyldningsgrad via
BRA-IN Webportal.

Databaserede rapporter om fyldningsgrader betyder 15% færre transporter.

Tidsspild med løbende kontrol.

Email-notifikationer ved ønsket fyldningsgrad.

Markant mindre tidsforbrug op mod
weekenden.

For meget transport af tom luft.
Stærkt ønske om mindre miljøpåvirkning.

Miljøpåvirkning formindsket med op til
15%.
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