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Algemeen
In veel gemeenten is het niet bekend waar en hoeveel prullenbakken er staan opgesteld. Ook het
type bak en de bijbehorende volumes per locatie zijn over het algemeen niet bekend.
DVL Milieuservice heeft hier met haar prullenbakkenbeheer module een oplossing voor bedacht.
Met deze module, DVL-PBM programma genoemd, worden alle bestaande prullenbakken eenvoudig
in kaart gebracht en bijgehouden.
Met de bijbehorende handterminal krijgt u tevens inzage in het volume in de afvalbak bij lediging en
inzage in het totale beheer van de prullenbakken.

Hoe gaat dit in zijn werk:
Allereerst dienen alle prullenbakken in kaart te worden gebracht. Een medewerker van DVL
Milieuservice gaat samen met uw mensen op pad die de bakken leegmaken. Terwijl zij de bak
leegmaken, wordt het volgende via een handterminal in kaart gebracht:
•
Foto van de opstelling
•
GPS positie
•
Straatnaam
•
Dichts bij zijnde huisnummer (wordt indien van toepassing handmatig ingegeven)
•
Merk van de afvalbak
•
Type
•
Volume
•
Bijzonderheden (bijvoorbeeld verdere informatie over de
locatie van de prullenbak)
Vervolgens wordt de prullenbak voorzien van:
•
Een Chip met een uniek nummer
•
Een informatiesticker voor de gebruiker met een uniek
afvalbaknummer
Het bestand wordt vervolgens ingeladen in de DVL-PBM software en is online voor u beschikbaar.
U kunt de prullenbakken zoeken op nummer, adres of op via de getoonde kaart met markeringen.
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Het beheren van het systeem:
Tijdens de beheerfase kunt u alle operationele zaken rond uw prullenbakken digitaal bijhouden met
behulp van een handterminal. Deze handterminal is geschikt voor:
•
Lediging
•
Wassen
•
Onderhoud
•
Onderhoud inplannen

De persoon die de operationele taken uitvoert neemt de betreffende handterminal die door DVL
Milieuservice ter beschikking wordt gesteld mee in het veld. Bij aanvang van de werkzaamheden
start hij de handterminal en loopt het stappenpad door wat in iconen op het touch screen scherm
wordt weergegeven. De geregistreerde gegevens komen vervolgens ook in de DVL-PBM software
terecht.
Middels de rapportagemodule kunt u vervolgens de nodige rapportages opmaken over wat er zoal in
het veld gebeurd is. U kunt hiermee:
•
Ledigingsfrequenties optimaliseren
•
Opstelplaatsen aanpassen
•
Vandalisme gevoelige plaatsen vastleggen
•
Kosten van het onderhoud inzien
•
Etc., etc.
Meer weten?
Wilt u meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer
0513-434333.

De DVL-PBM oplossing past uitstekend in de zwerfvuil subsidie van € 1,19 per adres. Deze subsidie
komt voort uit de afspraken tussen de verpakkingsindustrie en de overheid.
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