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Servicii profesionale
Soluții personalizate prin parteneri

Data intelligence

2019 – Transport inteligent Iași și
Sibiu cu:
 Wi-Fi mobil în toate mijloacele de
transport în comun cu soluție de
e-Guvernare;
 Monitorizarea calității aerului.
2016 – Primul program pilot de Smart City din România și cel mai
complex proiect smart city de până acum, demarat de Primăria Alba
Iulia și Orange, pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire prin
dezvoltarea și digitalizarea orașului.

2017 – Primul proiect comercial Smart City, în
Timișoara. Proiectul public-privat a fost sponsorizat
de Continental și Orange.
 Wi-Fi public în piețele principale ale orașului;
 Transport inteligent cu soluție de e-Guvernare;
 PoC - Monitorizarea calității aerului.

2021 – Bistrița
 Iluminat inteligent;
 Sistem de iluminat public cu
telegestiune și extensii de rețea de
iluminat.

2021 – Râmnicu Vâlcea
 Stații de încărcare a vehiculelor
electrice.
2020 – Câmpia Turzii
Supraveghere video
inteligentă cu SecurifAI, un
start-up Orange Fab.

2022 – Peste 30 de orașe și multe
alte localități acoperite cu soluții
Smart City, de la contorizare
inteligentă la transport inteligent,
supraveghere video inteligentă,
parcare inteligentă și multe altele.

Digital

Parcare inteligentă
Soluția include senzori la sol,
camere și senzori de numărare
pentru a detecta dacă locul de
parcare este gratuit.

Supraveghere
video

Iluminat
inteligent

Digital City

Iluminat inteligent

Permite autorităților orașului să
monitorizeze, să gestioneze, să
verifice performanța, să identifice
defecțiunile și să controleze
iluminatul.

Smart solution
Gestionarea deșeurilor

Soluția care sprijină colectarea
deșeurilor face procesele de
lucru mai transparente și mai
rapide și îmbunătățește nivelurile
de servicii precum și reducerea
costurilor.

Parcare
inteligentă

Gestionarea
deșeurilor

Supraveghere video
Pentru o monitorizare robustă și
consecventă a securității spațiilor
publice, în vederea creșterii
siguranței cetățenilor.
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