“Implementarea soluțiilor Smart City
se bazează în proporție de 50% pe
componente
de
infrastructură.
Ne
propunem sa oferim accesul la smart
cities pentru orice localitate din România
și nu ne vom limita la a implementa soluții
punctuale, ci ne propunem să generăm
regiuni inteligente și platforme comune,
bazate pe standarde deschise și soluții pe
mai multe verticale.’

THE SMART CITY ERA
JUST STARTED.
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Construcții la cheie și
servicii profesionale de
infrastructură

Infrastructură de fibră
optică și transport de date

Infrastructură subterană
de fibră optică pentru
comunicații în București

POWER & GAS
Distribuție și furnizare de
energie electrică și gaze
naturale; producție de
energie electrică

Proiecte la cheie și
mentenanță
de parcuri eoliene

www.electrogrup.ro
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LIDERI ÎN SERVICII INTEGRATE
DE INFRASTRUCTURĂ:
CONSTRUCȚII – ENERGIE – TELECOM – SMART CITY

DE ACUM E SIMPLU!
Ai cel mai extins portofoliu de soluții smart city
la cheie pentru modernizarea orașului tău.

MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR
Soluția de management
al deșeurilor 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.

ELECTROGRUP ENERGIE
Portofoliul nostru în domeniul energetic acoperă
toate tipurile de lucrări, de la 0.4 kV la 400 kV
ELECTROGRUP TELECOM
Dezvoltăm proiecte de infrastructură de telecomunicații
la cheie pentru cei mai mari operatori din România.
ELECTROGRUP CONSTRUCȚII
Electrogrup este antreprenor general în proiecte complexe
de construcții în România și în afara granițelor.
ELECTROGRUP SMART CITY
Construim și integrăm soluții smart city, acoperind toate
etapele de implementare: construcții civile, planificare,
agregare și deployment de platforme și soluții.

SIGURANȚA
PUBLICĂ
Soluția de siguranță
publică inteligentă
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.

CLĂDIRI
INTELIGENTE
Soluția pentru
mangementul clădirilor
permite municipalității să
vizualizeze și să controleze
eficient cheltuielile
generate de clădirile
publice.
TRANSPORT PUBLIC
INTELIGENT
Managementul
transportului public 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
combină localizarea
telefonului mobil cu
informațiile despre trafic
pentru a permite și oferi
municipalităților un
management în timp real.

ILUMINAT
INTELIGENT
Soluția de management
al iluminatului stradal
inteligent reduce
semnificativ facturile
la energie, costurile de
mentenanță, emisiile de
gaze cu efect de seră,
îmbunătățind totodată
sentimentul general de
siguranță într-un oraș.
MONITORIZAREA
CALITĂȚII AERULUI
Soluția de monitorizare
inteligentă a calității
aerului oferă o opțiune
modernă de măsurare și
urmărire a stării calității
aerului într-un mod
accesibil și flexibil.
STAȚII DE ÎNCĂRCARE
ELECTRICE
Soluția de alimentare
a vehiculelor electrice
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.

PARCARE
INTELIGENTĂ
Soluția de parcare
inteligentă ajută
municipalitatea să
gestioneze toate
provocările legate de
administrarea unui
serviciu eficient de
parcare publică.
CITY
APP
Soluția oferă
municipalităților
posibilitatea de a
interacționa în timp
real cu cetățenii, de a
fi informați cu privire la
problemele acestora,
dar și de a inventaria și
fundamenta strategii de
îmbunătațire a calității
vieții cetățenilor, având
la bază chiar necesitățile
acestora.
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