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COLLECTOR

Collector
Evolution Collector är en fordonsprogramvara utvecklad för ett enkelt användande via touchskärm och finns för
antingen Android eller Windows. Här ser chauffören dagens rutt via både lista och karta.
Rutterna som skapats i Evolution Office är dynamiska, vilket gör att om en rutt ändras på kontoret så ändras
den även i Collector. Detta medför även fördelen att om flera fordon kör på samma rutt, kommer en tömning av en
behållare att synas för samtliga användare som kör på rutten.
Optimeringsfunktionen som finns inbyggd i Evolution Server arbetar även i realtid mot Evolution Collector i fordonen. Om
ett fordon avviker från den planerade rutten och inte återupptar arbetet på samma plats, kan chauffören välja att räkna
ut en ny körordning för återstående behållare.
• Dynamiska körrutter
• Körrutt på karta och i lista
• Aggregerad lista till gator eller hämtställen
• Sortera listan efter optimerad rutt, eller senaste körordning
• Navigation till vald behållare eller navigation av rutt
• Nya hämtningar med annonsering
• Avvikelser och fotofunktion
• Ackumulerad vikt med överlastlarm
• Viktavstämning mot anläggningsvåg
• Textmeddelanden
• Sökfunktioner
• Nedräkning av behållare
• Tidtagning

Inställningar
Evolution Collector har ett användarvänligt gränssnitt, och tycker man att knappar är svåra att tyda finns möjligheten att
lägga till textetiketter under varje ikon. Inställningar i programmet sker på användarnivå, vilket underlättar vid exempelvis
chaufförbyte. När nästa användare loggar in, finns snabbval och listrubriker etc. där som just den användare valt att ha
dem. Vilka layoutinställningar som användaren skall ha tillgång att ändra administreras med lösenord.
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Körlista
Från körlistan nås alla basfunktioner som behövs för
den den dagliga tömningsregistreringen via markering i
listan kombinerat med snabbvalsknappar. I listan är alltid
nästa föreslagna hämtadress markerad, och vare sig
chauffören väljer att lägga en avvikelse på behållaren
eller vill ha hjälp med att navigera till platsen, nås dessa
funktioner i snabbvalsmenyn.
Då listan på en körorder kan innehålla många hämtställen och denna lista blir snabbt väldigt lång, finns
förutom sökfunktionen att alternativ att aggregera
listan. Det innebär att om flera behållare finns på samma
gata eller hämtställe kan man välja att gruppera dessa
behållare på en och samma rad i listan.

• Olika färg i listan markerar tömningsstatus
• Användarspecifika snabbval
• Lastad vikt alltid synlig

Avvikelser
Att sätta avvikelser är en viktig del i tömningsregistreringen. Beroende på om man kör sidlastare, baklastare,
kranbil eller slambil så finns i Collector olika sätt att göra
detta beroende på var någonstans i eller runt fordonet
man befinner sig. Vanligast är att sätta avvikelsen direkt
på skärmen, antingen när man kommer fram till behållaren
och ser att den inte är utställd, hinder i vägen etc. eller så
gör man det när man kommer tillbaka in i hytten.
I Collector finns även möjligheten att sätta avvikelser
i samband med att behållaren töms bak på lyften. Via
en avvikelsebox vid lyftens manöverdon med på förhand
bestämda avvikelser kan chauffören snabbt sätta en
avvikelse på en behållare som automatiskt registreras
på behållaren i Collector.
Avvikelse med foto är också möjlig antingen via mobilkamera,
Andriod tablet eller via en fordonsmonterad kamera om sådan
finns.

I Collector bestäms vilka avvikelser som skall vara tillgängliga. Chauffören kan själv bestämma vilka avvikelser
som skall finnas i snabbvalsmenyn för lättare åtkomst,
och vilka som skall finnas i den allmänna avvikelsemenyn.
• Snabbval
• Favoritavvikelser
• Gruppering på avvikelsetyp
• Text till avvikelse

• Olika färg på kartan markerar tömningsstatus
• Användarspecifika snabbval
• Lastad vikt alltid synlig
• Panorera och rotera fritt
• Centrera och låt kartan följa fordonet
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• Avvikelse registreras per behållare eller hämtställe
• På touchskärm eller yttre terminal
• Möjlighet att skriva meddelande
• Foto via mobilkamera, Androidtablet alternativt
fordonsmonterad kamera.

