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Gandire pe Termen lung

Scara dezvoltarii proiectelor de succes
4 Parteneriat
Public - Privat
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Sectorul Privat
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Sectorul Public
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Cetatean





Partajare riscuri
Finantare egala
Recuperare decalaje

Solutii inovatoare
Cercetare si dezvoltare
Consultari publice

Deschidere și viziune
Cadru legislativ
Specializare

Educatie
Deschidere pentru inovatie
Implicare
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solutii
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Exemple portofoliu solutii Smart City
de la proiecte simple la proiecte integrate (1)

ILUMINAT INTELIGENT

ELECTRIC CHARGERS

 Soluția de management al
iluminatului stradal inteligent de
la Telekom reduce semnificativ
facturile la energie, costurile de
mentenanță, emisiile de gaze cu
efect de seră îmbunătățind
totodată sentimentul general de
siguranță într-un oraș.

 Soluția inteligenta pentru
alimentarea vehiculelor electrice
ce combină infrastructura de
alimentare cu un software ușor de
utilizat care ajută şoferii
vehiculelor electrice să găsească,
să rezerve și să plătească pentru
alimentarea vehiculelor electrice.

platforma de comunicare cu
cetatenii

MONITORIZAREA CALITATII
AERULUI

 Solutia Telekom ofera
municipalitatilor posibilitatea de
a interactiona in timp real cu
cetatenii, de a fi informati cu
privire la problemele acestora
dar si de a inventaria si
fundamenta strategii de
imbunatatire a calitatii viatii
cetatenilor avand la baza chiar
necesitatile acestora.

 Soluția Telekom de
monitorizare inteligentă a
calității aerului oferă o
soluție modernă de
măsurare și urmărire a stării
calității aerului într-un mod
accesibil și flexibil.

PARCARE INTELIGENTA

 Soluția de parcare
inteligentă ajută
municipalitatea să
gestioneze toate
provocările legate de
administrarea unui serviciu
eficient de parcare publică

Exemple portofoliu solutii Smart City
de la proiecte simple la proiecte integrate (2)

CLADIRI INTELIGENTE

 Soluția Telekom pentru
mangementul cladirilor
permite municipalității să
vizualizeze și să controleze
eficient cheltuielile generate
de cladirile publice.

TRANSPORT PUBLIC INTELIGENT

 Managementul transportului
public de la Telekom ajută
municipalitatea să facă
transportul public mai ușor de
utilizat și mai fiabil, iar în același
timp ajută la optimizarea
operațiunilor cu noile
caracteristici integrate, cum ar fi
emiterea de bilete și
sincronizarea semafoarelor

MANAGEMENTUL TRAFICULUI

 Soluția de management
inteligent al traficului de la
Telekom combină localizarea
telefonului mobil cu
informațiile despre trafic
pentru a permite si oferi
municipalitatilor un
management in timp real.

SIGURANTA PUBLICA

MANAGEMENTUL DESEURILOR

 Soluția de siguranță publică
inteligentă de la Telekom
permite municipalității să
utilizeze camerele de
supraveghere legate în rețea
în combinație cu o gamă
largă de module performante
de analiză video pentru a
eficientiza aplicarea legii și
pentru a îmbunătăți
semnificativ siguranța
generală a orașului.

 Soluția de management al
deșeurilor de la Telekom este
menită să ajute companiile de
utilități să își îmbunătățească
serviciile legate de colectarea
deșeurilor. Soluția asigură un oraș
curat, reduce costurile,
îmbunătățește vizibilitatea
problemelor legate de colectare și
permite scheme noi și inovatoare
de taxare.

VA MULTUMIM!
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