
BRA-IN Webportal

Når utstyret ditt er tilkoblet via et BRA-IN merket produkt, kan 
du få tilgang til verdifulle data, noe som hjelper deg å overvåke og 
optimalisere avfallshåndteringen.

Spesielt hvis du har mange typer utstyr og opererer på flere 
nettsteder, gir BRA-IN Webportal deg oversikten som trengs for å ta 
raske og effektive beslutninger.

Vær oppmerksom på at tilgangen er betinget av et aktiv SIM-kort 
abonnement.

Høydepunkter

Detaljer

Listevisning av utstyret ditt med forskjellige 
datarader med kunde- og produksjonsdata.

Kartvisning av utstyret ditt basert på koordinater 
eller faktisk GPS-plassering

Produksjonsdata for en eller flere maskiner, i liste 
eller kartvisning.

Databaserte beslutninger, bra for kostnadene og miljøet

 Status på maskiner - for optimalisert service, muliggjør rask og 
ekstern service.

 Plassering av utstyr - kan vises på kart basert på Googles 
koordinater.

 Sanntids fyllingsnivåer - for ruteoptimalisering av 
avfallsinnsamlingen.

 Tilgang til produksjonsdata - direkte på skjermen eller via 
grunnleggende rapportfunksjoner.

 Enkel eksport av lister for å utmerke seg for analyse.

 Vis BRA-IN kompatibelt utstyr uansett type.

 Legg til maskiner uten modem for full oversikt over eiendeler.
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“

BRA-IN Webportal
Overvåk løsningene dine ett sted

Utfordringer

Manuelle vurderingen av fyllnivå før 
helgen.

Kaster bort tid på kontinuerlige kontroller.

For mye transport av tom plass.

Sterkt ønske om mindre miljøinnvirkning.

Valgt løsning

Tilgang til sanntids fyllingsnivå via BRA-IN 
Webportal.

E-postvarsler på ønsket fyllingsnivå.

Fordeler

Databaserte rapporter om fyllingsnivå 
betyr 15% mindre transport.

Betydelig mindre tidsforbruk mot helgen.

Miljøpåvirkning redusert med opptil 15%.

Tidligere brukte våre ansatte ganske mye tid på å estimere lastekapasiteten til 
komprimatorene før helgen, nå vet vi fyllingsnivået før vi tømmer dem - som kan 
observeres direkte på BRA-IN Webportal. Vi sparte mer enn 15% etter vi implementerte 
den nye teknologien fra Bramidan. Vårt eldre utstyr som er oppdatert, og de nye 
maskinene vi har anskaffet, betyr en betydelig forbedret effektivitet. Et lite, men viktig 
trinn som sikrer våre brukere de beste utsikter til effektiv gjenvinning her i kommunen”.

Henrik, Teamleder / Affald Genbrug Vejle

Hva er BRA-IN, Bramidan Intelligence?
I vår virksomhet er BRA-IN en forkortelse for Bramidan Intelligence, og et samlingsnavn for vårt spesialutviklede IOT-system. Dette 
kobler alt tilkoblet komprimeringsutstyr med IT-systemer og gir deg 160 graders visning av utstyret ditt og minimerer direkte og indirekte 
avfallshåndteringskostnader over tid.
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