
BRA-IN Webportal

När din utrustning är ansluten via en BRA-IN-märkt produkt kan du få 
tillgång till värdefull data, vilket hjälper dig att övervaka och optimera 
din avfallshantering.

Speciellt om du har många typer av utrustning och arbetar på flera 
platser ger BRA-IN Webbportal dig den översikt som behövs för att 
fatta snabba och effektiva beslut.

Observera att åtkomst kräver ett aktivt SIM-kortabonnemang.

Fördelar

Detaljer

Listvy över din utrustning med olika data
rader med kund- och produktionsdata.

Kartvy av din utrustning baserad på typ 
koordinater eller faktisk GPS-plats. 

Produktionsdata för en eller flera maskiner, i lista 
eller kart vy.

Databaserade beslut, bra för dina kostnader och miljön

 Maskinernas status - för optimerad service, möjliggör snabb och
fjärrservice.

 Plats för utrustning - kan ses på kartan baserat på Googles
koordinater.

 Fyllnadsnivå i realtid- för ruttoptimering av avfallshantering.

 Tillgång till produktionsdata - direkt på skärmen eller via
grundläggande rapportfunktioner.

 Enkel export av listor till Excel för analys.

 Visar BRA-IN-kompatibel utrustning oavsett typ.

 Lägg till maskiner utan modem för full tillgångsöversikt.

Re
v.

 3
1-
01
-2
02
2



“

BRA-IN Webportal
Övervaka dina lösningar på ett ställe

Utmaningar

Manuella bedömningar av fyllnadsnivån 
före helgen.

Slösad tid på kontinuerliga kontroller.

För mycket transport av tomt utrymme.

Stark önskan om mindre miljö påverkan.

Vald lösning

Tillgång till realtidsfyllnadsnivå via
BRA-IN Webportal.

E-mail på önskad fyllnadsnivå.

Fördelar

Databaserade rapporter för fyllnadsnivå 
betyder 15% mindre transport.

Betydande mindre tidsförbrukning före 
helgen.

Miljöpåverkan minskad med upp till 15%.

Tidigare ägnade våra anställda mycket tid på att uppskatta komprimatorernas 
lastkapacitet före helgen, nu vet vi fyllnadsnivån innan vi tömmer dem - vilket 
kan observeras direkt på BRA-IN Webportal. Vi har sparat mer än 15% sedan vi 
implementerade den nya tekniken från Bramidan. Både vår äldre utrustning som har 
uppdaterats och de nya maskinerna vi har skaffat innebär en betydande förbättrad 
effektivitet. Ett litet men viktigt steg som säkerställer våra användare de bästa 
utsikterna för effektiv återvinning här i kommun”.

Henrik, Team Leader / Affald Genbrug Vejle

Vad är BRA-IN, Bramidan intelligence?
I vår verksamhet är BRA-IN en förkortning för Bramidan Intelligence och ett samlingsnamn för vårt specialutvecklade IOT-system. Detta 
kopplar all ansluten komprimeringsutrustning till IT-system, vilket ger dig en helhets vy av din utrustning vilket minimerar direkta och indirekta 
avfallshanteringskostnader över tid.

Affald Genbrug Vejle
—
Förbättrad effektivitet 
och miljöprofil
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