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ONI system je značka, pod kterou společnost NAM system vyrábí systém pro monitoring vozidel a jejich příslušenství  
Firma NAM system, a.s. na trhu působí od roku 1990  První systémy sledování vozidel vyrobila ihned po tom, co se 
začaly vyrábět a komerčně prodávat GPS přijímače, a to v roce 1995  Od té doby vytváří speciální aplikace, které jsou 
ušité na míru pro specifické zákazníky  Jedná se například o sanitky, policejní vozy, závodní auta, městskou hromad-
nou dopravu, vlaky, stavební stroje nebo bezpečnostní služby  Veškeré zařízení se navrhují a vyrábí v České republice 

Řešení Ekonomického odvozu komunálního odpadu pro technické služby vzniklo ve spolupráci s IT clusterem, VŠB 
Ostrava a SMO Orlová 
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PŘEHLED VLASTNOSTÍ

INVENTARIZACE NÁDOB
Evidence nakoupených čipů   
Evidence nových nádob na skladě   
Datum uvedení nádoby do terénu    ano
Seznam nádob v terénu    ano
Seznam stažených nádob    ano
Seznam zničených - vyřazených nádob
Zobrazení nádob na mapě podle typu popelnice a typu odpadu    ano
Zobrazení neoznačených nádob na mapě  ano
Označení místa poškozených nádob při svozu posádkou   ano
Grafické zobrazení poškozených nádob na mapě   ano
Vlastník nádoby    ano
Plátce za svoz u každé nádoby    ano
Hledání přemístěných popelnic    ano
Vyhledání nádoby podle čísla čipu   ano

EVIDENCE VÝSYPŮ
Počet výsypů za svozové auto za den  ano
Počet výsypů podle typu odpadu  ano
Počet výsypů podle typu popelnice  ano
Počet vysypaných nádob s čipem, zobrazení na mapě  ano ano ano
Počet vysypaných nádob bez čipu, zobrazení na mapě  ano ano ano
Zvážení popelnice při výsypu  ano
Zobrazení datumu a váhy posledních 20 výsypů pro konkrétní nádobu ano ano ano ano
Označení místa nevysypaných popelnic s vadným obsahem při svozu posádkou   ano
Grafické zobrazení nevysypaných popelnic na mapě   ano
Datum a čas příjezdu na skládku, datum a čas odjezdu ze skládky  ano  ano
Nastavení parametrů jak počítat opakované výsypy stejné nádoby

VÝPOČET NÁKLADŮ NA SVOZ
Váha svozu ano ano ano ano
Váha části svozu, např  z jedné obce    ano
Váha odpadu jednoho plátce
Počet najetých km při vyklápění popelnic  ano  ano
Počet najetých km na skládku  ano  ano
Doba nutná pro vyklápění popelnic  ano  ano
Doba nutná pro odvoz odpadu na skládku  ano
Doba pobytu na skládce    ano
Spotřeba paliva na svoz  ano  ano
Náklady na jeden výklop  ano
Náklady na jeden svoz  ano
Průměrná váha odpadu malé popelnice
Průměrná váha kontejnéru 1100 l

ÚDRŽBA VOZU
Ujeté km  ano  ano
Motohodiny vozu  ano  ano
Celkový počet výklopů levá, pravá strana  ano
Výpočet průměrné spotřeby paliva na ujetý km  ano
Výpočet průměrné spotřeby paliva na jeden výklop  ano
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TECHNOLOGIE VYBAVENÍ  
SVOZOVÉHO VOZIDLA

Jednotka GPS s CAN převodníkem, videorekorder, kamera, terminál, napojení plováku, palivová sonda, tlačítka špatný odpad, 
špatná nádoba, snímač výklopu, dynamické vážení výsypu, anténa RFID, zadní kamera 

Tlačítka vadná popelnice, 
vadný odpad

UHF anténa

Siréna
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Venkovní kamera

Navigace

GPS jednotka

VideozáznamSonda paliva
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Vizualizace aktuální polohy popelnic

Rozmístění popelnic na mapě s čísly popisnými nebo stelitní snímek

Rozmístění popelnic, satelitní snímek  Lze využít funkci street view pro reálný pohled 

Umožňuje získat přehled o rozložení popelnic ve městě, dává přehled o rozmístění nádob  Nádoby lze zobrazit podle 
typu a druhu odpadu 
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Systém automatické identifikace  
výklopu popelnice

Jedním ze základních údajů, který reprezentuje odvedenou práci, je počet výklopů  Pro libovolnou nadstavbu dokážeme  
dodat systém, jenž umí spočítat počet výklopů, a to jak popelnic s čipem, tak popelnic bez čipu 
U nádob bez čipu spočítáme počet výklopů na levé a pravé straně a rozlišíme typy malých nádob do 240 litrů a velkých nádob 
1100 litrů  U nádob s čipem rozlišujeme přesně typ nádoby a druh odpadu 

VÝZNAM POČÍTÁNÍ VÝKLOPŮ U NÁDOB BEZ ČIPU

V okamžiku, kdy se rozhodnete monitorovat vaši činnost, bude několik měsíců trvat, než se vám podaří opatřit čipem všechny 
popelnice  Akustická identifikace výklopů popelnic bez čipu je důležitý nástroj pro doplnění čipů na všechny popelnice bez 
čipu 

VÝZNAM IDENTIFIKACE VÝKLOPU:

 Dokážete měřit práci posádky

 Umíte vykazovat svou činnost odběrateli vašich služeb

 Máte podklady pro reklamace občanů a firem

VÝZNAM PŘESNÉ IDENTIFIKACE POPELNICE ČÍSLEM:

 Uděláte si přesnou inventuru popelnic

 U každé nádoby dokážete přesně určit, kdy byla vysypána

 Reklamace řešíte na základě dat rychle a přesně

 Identifikace je automatická, nijak nezdržuje proces výklopu

 Umíme číst RFID čipy různých druhů, na různých frekvencích

 Získané údaje slouží jako podklad pro plánování trasy

 Zjistíte počet zničených popelnic

 Odpadne vám pracná evidence odpadových nádob, stavy a polohy nádob se aktualizují každý týden



Způsoby označení popelnic RFID čipem

Abychom jednoznačně prokázali, které nádoby byly vysypány, jsou označeny RFID čipy  RFID čip vysílá bezkontaktně 
svůj kód, jež je sejmut anténou umístěnou na svozovém voze  
U kovových popelnic je nutné RFID čipy umístit v určité vzdálenosti od plechu  Proto se zde používají plastové RFID 
čipy, které se nýtují na plášť popelnice 

ČIP VE FORMĚ NÁLEPKY

Pro snadnou komunikaci s občany je 
vhodné, aby na popelnici bylo vidi-
telně nalepeno číslo  Nálepky lepíme 
viditelně pod horní okraj popelnice  
Nálepky jsou z odolného materiálu, 
opatřeny kvalitním lepidlem, odolné 
vůči UV záření  

PLASTOVÝ ČIP

Pro kovové popelnice se používají 
plastové čipy, které zajišťují to, že 
nálepka je vzdálena asi 1 cm od 
povrchu popelnice  Jsou odolné vůči 
povětrnostním podmínkám i mecha-
nickému poškození 

PUK A POPELNICE ZESPODU

Pro veškeré plastové popelnice a 
kontejnery dodáváme čip ve tvaru 
puku, který lze vsunout do předem 
vylisovaných otvorů  V tomto případě 
občan na popelnici nepřečte žádné 
číslo 
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Signalizace nádoby bez čipu nebo  
s vadným čipem

SIGNALIZACE NÁDOBY BEZ ČIPU NEBO  
S VADNÝM ČIPEM

Informace o výsypu nádoby bez čipu je signalizovaná ob-
sluze akusticky  Dále je uložena do databáze a je možno ji 
zobrazit na mapě 

OZNAČENÍ VADNÉ NÁDOBY, OZNAČENÍ  
VADNÉHO ODPADU

Obsluha vozu může jednoduše označit místo, kde se nachá-
zí nádoba se zakázaným odpadem  Stisk tlačítka je potvrzen 
akusticky  V reálném čase se tato informace přenese do 
databáze  Stížnost občana bezprostředně po odjezdu auta 
lze řešit, neboť informace je ihned dostupná pracovníkovi, 
který řeší reklamace 

Neoznačené
popelnice na mapě

Mapa s vyznačením 
zakázaného odpadu
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Automatická identifikace  
velkoobjemových kontejnerů

VLASTNOSTI SYSTÉMU:

 Automaticky identifikuje místo naložení kontejneru

 Automaticky identifikuje místo složení kontejneru

 Skládá se z antény, čtečky RFID čipů, snímače  
 přítomnosti kontejneru, RFID čipu v plastovém obalu,  
 který je určený pro kovový podklad

 Lze doplnit o systém vážení kontejneru při nakládce  
 a složení

Abyste měli přehled, kde jste složili nebo naložili kontejner, dodáváme systém automatické identifikace kontejnerů  
Vozidlo pro převoz kontejnerů zná svou polohu  Anténa UHF na vozidle identifikuje číslo kontejneru na vozidle  Poloha 
vozidla a informace o naložení/složení vozidla se zasílá do databáze a zobrazuje se na portálu 

Transpondér na kontejneru – detail
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GPS tracker pro kontejnery - NCL 21 L

Vlastníte kontejnery, které jsou převáženy jinou firmou? NCL 21 L je GPS tracker, jenž je vhodný pro hlídání kontejnerů, u nichž 
potřebujete alespoň jednou za den zjistit, kde se nachází  Pro ocelové kontejnery vyrábíme speciální kovový držák, který se 
na kontejner přivaří  Existuje i verze pro dočasné přichycení přes magnety  Pro samotné sledování pak použijete naši intuitivní 
mobilní aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systémem Android či iOS  Pokud raději upřednostňujete sledování 
prostřednictvím PC, můžete využít naši webovou aplikaci 

UŽITEK

Jste schopni sledovat pohyb kontejnerů, které jsou převáže-
ny vozidly bez technologie RFID  Jednotka má různé režimy, 
které umí zjistit: 

 kontejner je nakládán na vozidlo, odhalíte,  
 kdo vám kontejnery vyváží

 kontejner je složen z vozidla

 je kontejner vysypáván

 do kontejneru byl vhozen odpad

 z kontejneru byl vytažen odpad  
 (například kontejnery na železo)

 poloha kontejneru v nastaveném čase

 trasování převozu kontejneru

SNADNÉ NASTAVENÍ

Díky propracovaným a uživatelsky přívětivým aplikacím pro 
mobil i desktop získáte výborný nástroj pro GPS sledová-
ní  V online aplikaci si přímo v terénu okamžitě zobrazíte 
všechny klíčové vlastnosti trackeru: přehled o jejich nasta-
vení, historii pohybu, navigaci na jejich poslední známou 
pozici, nastavení rychlých příkazů a další údaje  Potřebujete, 
aby vám baterie na jedno nabití vydržela co možná nejdelší 
dobu? Vyberte právě ten režim, který potřebujete 
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JAK TRACKER POUŽÍVAT

1. INSTALACE

2. NASTAVENÍ

3. VYUŽITÍ

4. NOTIFIKACE

Umístěte GPS tracker

V mobilní aplikaci ONI system si zvolte provozní režim

Položením do věci, kterou chcete hlídat Navařením na věc, kterou chcete hlídat

Vidíte, kam jsou  
vaše kontejnery 

vyváženy

Pohyb
Baterie nabitá
Baterie vybitá
Změna režimu

Ve zvoleném  
intervalu vidíte, 

kde se kontejner 
nachází

Baterie nabitá
Baterie vybitá
Změna režimu

Skladování  
nevyužívaného  

trackeru

Střežení majetku, 
notifikace do 90 
sekund, vysoká 

výdrž baterie

Baterie nabitá
Baterie vybitá
Změna režimu

Poplach, pohyb, 
Baterie nabitá, 
Baterie vybitá, 
Změna režimu

Aktivace  
pohybem

Až se vzbudím
Střežení  

v úsporném 
režimu

Víte, kdy a kde  
jsou kontejnery 

nakládány  
a vykládány

Poplach, pohyb, 
Baterie nabitá, 
Baterie vybitá, 
Změna režimu

Střežení  
od náklonu

Pravidelně  
se hlásím

Výdrž zařízení na jedno nabití

Aktivace pohybem

V okamžiku, kdy zařízení zaznamená pohyb, zapne GPS  Pokud 
se zařízení nepohybuje, GPS se vypne  

 Polohy se snímají co 10 s a do webové a mobilní aplikace se  
 posílají jednou za minutu 

Výdrž (ve dnech)

65

122

324

485

661

2 jízdy denně po 1 hodině

2 jízdy za 2 dny po 1 hodině

2 jízdy týdně po 1 hodině

2 jízdy za 14 dní po 1 hodině

2 jízdy za 30 dní po 1 hodině

Doba zapnutého GPS

Až se vzbudím

Snímání polohy je neaktivní  Tracker se jednou za nastavený čas 
přihlásí do sítě a čeká na příkaz z aplikace k přepnutí do jiného 
režimu 

30 minut

60 minut

12 hodin

24 hodin

Nastavený interval pro změnu režimu Výdrž (ve dnech)

274

524

Až 3 roky

Až 3 roky

Pravidelně se hlásím

Tracker se v nastavených intervalech probouzí, provede sejmutí 
GPS polohy, odešle ji a na nastavenou dobu opět usne  

Co 60 minut

Co 12 hodin

Co 24 hodin

Perioda odeslání polohy (probuzení zařízení) Výdrž (ve dnech)

200

Až 3 roky

Až 3 roky

Trvale v klidu

Perioda odeslání polohy (probuzení zařízení) Výdrž (ve dnech)

Až 3 roky

Střežení v úsporném režimu

Tracker se přihlašuje do GSM sítě co 4 hodiny  V okamžiku, kdy 
zařízení zaznamená pohyb, zapne GPS a vyvolá poplach  Po-
kud se zařízení nepohybuje, GPS se vypne  Během poplachu 
se polohy posílají do webové a mobilní aplikace co 10 sekund  
Poplach trvá 2 minuty a notifikace se odesílá do 90 sekund 

Samotný tracker je v plastové krabičce, která neobsahuje žádné montážní otvory ani úchyty  Lze ho umístit pouhým položením na 
nebo do hlídané věci a nebo vložením do kovového držáku, který se k hlídané věci přivaří  
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Dynamické vážení nádob při výsypu

Systém umožňuje vážit odpad při výsypu  Vážení nijak nezdržuje obsluhu, váží se bez zastavení vysýpacího zařízení  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:

 Lze instalovat na různé typy nástaveb Zeller, Terberg

 Skládá se z počítače váhy, akcelerometru a měřiče  
 tlaku v hydraulické soustavě

 U nových výklopníků lze vážící systém certifikovat podle 
 OIML R51-Y(b)  U starších výklopníků je vážení orientační 
 s chybou 5 až 20% 

 Lze nainstalovat i na starší výklopníky, manuální  
 i s automatikou

Čidlo náklonu

VÝZNAM ORIENTAČNÍHO VÁŽENÍ:

Vážení lze použít :

 k optimalizaci periody svozu konkrétní popelnice

 k optimalizaci velikosti nádoby nebo počtu nádob  
 na stanovišti

 k optimalizaci umístění stanovišť

 k detekci zakázaného odpadu, např  stavební sutě

 k detekci přetěžování nádob

 k vyhodnocení poruchy výklopníku

Čidlo tlaku, čidlo teploty Čidlo tlaku
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Grafy hmotnosti sváženého odpadu

Graf hmotnosti jedné popelnice

Graf hmotnosti jedné popelnice

Pro plánování periody svozu, pro určení velikosti nádob nebo počtu nádob jsou k dispozici informace o váze odpadu 
při každém výsypu 

Hmotnost svozu je důležitá při plánování svozových tras, aby nedocházelo k přetěžování vozidla  Zároveň pomocí 
ní kontrolujeme, zda máme všechny lístky z váhy skládky 
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Statické vážení komunálního odpadu

Systém EOKO má řešení pro statické vážení komunálního odpadu  Statické vážení vyžaduje, aby při vysypání kontejneru 
došlo ke krátkému zastavení ramene, na kterém kontejner visí 

VÝHODY SYSTÉMU:

 Může být namontován na různých nástavbách

 Skládá se z měřiče tlaku v hydraulické soustavě,  
 počítače váhy a akcelerometrů a displeje

 Odesílá data o vážení do databáze

Kontejner se spodním výsypem



Videozáznam

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ:

 Registruje obraz, video nebo snímek

 Umožňuje zápis obrazu z více kamer na HD

 Režim a kvalita záznamu jsou dálkově konfigurovatelné

 Ukládá nahraný obraz na SD kartu nebo na HD

 Odesílá nahraný obraz přes wifi na základně  
 na místní úložiště

Záznamové zařízení na vozidle je schopno snímkovat nebo natáčet video  Ke každé fotce zaznamená i polohu a čas  
Pokud známe čas vyklopení popelnice, můžeme lehce podle něj nalézt fotodokumentaci  Fotodokumentace objasňuje 
nestandardní jevy, které mohou při práci nastat, například zmizení popelnice v popelářském voze 
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Optimalizace tras

Jak objet co nejlépe 500 popelnic, jak minimalizovat počet kilometrů na skládku, jak nepřetížit svozový vůz, to je složitá ma-
tematická úloha, která je výzvou pro profesionální firmy, jež se zabývají optimalizací tras  Cílem je snížit počet najetých km, 
zkrátit čas práce posádky a přitom vysypat všechny nádoby, které jsou na daný den v plánu 

SYSTÉM PRO VÝPOČET POUŽÍVÁ TYTO  
VSTUPNÍ DATA:

 Polohy nádoby

 Běžné váhy odpadu v daném období

 Termíny, kdy mají být nádoby vysypány

VÝSLEDKEM NAVRŽENÉ OPTIMALIZACE JE:

 Zvýšení efektivity práce posádek svozových vozů

 Usnadnění a zrychlení práce dispečerů

 Snížení množství ujetých km

 Kontrola, zda byly objety naplánované trasy
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Monitoring provozních stavů vozidla

Animace a vizualizace trasy, 
používáme mapy Seznam, 
které mají i čísla popisné 

Ve vozidle je umístěna jednotka NCL 20 s GPS přijímačem, která zajišťuje, aby každá vyklopená popelnice měla svou 
polohu  Tato jednotka umožňuje nejen on-line odesílat data o váze a identifikaci popelnic, ale umí odesílat data posky-
tované řídící jednotkou vozidla 
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Webový přístup

Informace o poloze kontejnerů

Informace o práci svozového vozu

Vytížení vozů v číslech
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Údaje o najetých kilometrech a spotřebě paliva
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Docházkové systémy 
Nabízíme řešení v podobě docházkových jednotek, pomocí kterých provedete evidenci docházky elektronicky a to snadno přímo v 
místě výkonu práce, ať už se jedná o staveniště či jiné prostory 

ŘEŠENÍ:

 Evidence docházky v místě výkonu práce (vozidlo, mobilní objekt,  
 v terénu, v sídle firmy)

 Data jsou aktualizována okamžitě skrze GMS síť ve webové aplikaci  
 ONI system

 Snadná integrace do docházkových systémů třetích stran

 Nezávislost na dostupnosti elektrické sítě

 Přesné určení typu docházkové události  
 (příchod, odchod, lékař, přestávka apod )

 Zaznamenání času i GPS polohy docházkové události

 Konec zdlouhavým papírovým evidencím docházky

TYPY DOCHÁZKOVÝCH JEDNOTEK

 Docházková jednotka outddor

 Mobilní docházková jednotka

 Docházkový terminál s navigací

PODPOROVANÉ ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

 Dallas čip

 RFID čip/karta 125 kHz

 MIFARE čip/karta 13,56 MHz

 Nalepovací RFID čip

JAK TO FUNGUJE?

Veškeré záznamy jsou k dispozici online ve webové aplikaci ONI system  
Pro vyhodnocení docházky zaměstnanců lze využít dodávaný soubor ex-
cel, jenž je upraven na míru dle přání zákazníka  Docházku lze zpracová-
vat také pomoci software třetích stran, kdy stahování dat z ONI system  
do aplikací třetích stran probíhá automatizovaně online skrze rozhraní API 
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Mobilní aplikace
Mobilní aplikace ONI system vám poskytuje řadu důležitých a užitečných informací: kde se právě nachází vůz, graf baterie, polo-
hu jednoho vozidla i více vozidel, polohu kontejneru, nastavení notifikací, okamžitý stav vstupů, seznam vozidel, graf napětí, graf  
teploty 
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Poznámky



Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Indie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kaza-
chstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Ostrov Man, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

ČESKÁ FIRMA - ČESKÝ VÝROBEK - TRADICE VÝVOJE 
TECHNOLOGIÍ OD ROKU 1990

ONI system je obchodní značkou firmy NAM system, a  s , respektované-
ho výrobce a dodavatele vlastních hardwarových a softwarových řešení  
monitorovacích technologií 

Na trhu působíme od roku 1990 a zaměřujeme se zejména na bezpeč-
nostní aplikace  Nabízíme technologie a služby určené pro střežení a mo-
nitorování stacionárních a mobilních objektů  Jedná se o vlastní produkto-
vá řešení – pulty centrální ochrany, systémy monitorování polohy vozidel  
a komunikační zařízení pro přenosy dat v nejrůznějších aplikacích 

GPS tracker NCL 21 L funguje v základním nastavení  
ve více než 30 státech:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Francouzská Indie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Němec-
ko, Nizozemsko, Norsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko,  
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,  
Velká Británie 

Chcete zařízení používat mimo uvedené země?  
Kontaktujte nás 

VÝROBCE:

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika
Tel : (+420) 596 531 140, E-mail: info@nam cz,
www.nam.cz, www.onisystem.cz

Reference:

 Drobní podnikatelé a firmy

 Průmyslové areály

 Elektrárny a průmyslové podniky

 Stavební firmy

 Zemědělské firmy

 Přeprava a logistika

 Bezpečnostní agentury

 Hasiči

 Městské policie

 Nemocnice

 Města


