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1. Wstęp 
 

Platforma odpadowa Waste 24 powstała w celu zarządzania firmą komunalną w aspektach związanych 

z wynajmem kontenerów na odpady oraz toalet przenośnych. Oprogramowanie znacząco ułatwia te 

procesy i sprawia, że o wiele prostsze staje się zapanowanie nad strumieniem danym. Produkt powstał 

na bazie doświadczeń pracowników przedsiębiorstw wywozowych i łączy w sobie elementy, które są 

niezbędne w pracy dyspozytorów. Software działa w środowisku Internetowym i składa się z części 

dostępnej z poziomu dowolnej przeglądarki Internetowej i 2 aplikacji Android. Korzystanie z niego jest 

w dużej mierze intuicyjne. W niniejszej instrukcji omówimy najważniejsze elementy systemu.  

2. Ekran logowania  
 

Dostęp do platformy Waste 24 jest możliwy po podpisaniu stosownej umowy. W okresie testowym 

jest on darmowy Aby zalogować się do systemu należy uruchomić przeglądarkę Internetową i przejść 

pod adres: http://waste24.net/client/login.php. W oknie logowania trzeba wpisać otrzymane od nas 

dane. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa logowanie wymaga podania 3 

parametrów: organizacji, loginu oraz spersonalizowanego hasła. Z poziomu panelu logowanie jest 

możliwe jego odtworzenie. Aby uzyskać nowe dane dostępowe, należy je zrestartować klikając w 

odnośnik „Przypomnienie hasła”. Ekran logowania wygląda następująco: 

 

 

Ekran logowania do systemy 

3. Rozpoczęcie pracy z systemem  
 

http://www.waste24.net/
http://waste24.net/client/login.php
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a) Tworzenie grup asortymentowych  
 

Po wpisaniu danych dostępowych do platformy użytkownicy będą mogli rozpocząć pracę z programem. 

Ewidencjowanie zleceń na usługi związane z wynajmem kontenerów na odpady i toalet należy 

rozpocząć od dodania asortymentu, którym dane przedsiębiorstwo obraca. Można to zrobić z poziomu 

zakładki „Asortyment”. W pierwszej kolejności rekomendujemy określenie rodzaju asortymentu, a 

następnie wpisanie poszczególnych elementów, które należą do danej grupy asortymentowej. Proces 

ten może być dokonany z pełną dowolnością. Każdy rodzaj asortymentu można opatrzyć stosownym 

zdjęciem lub symbolem. Oprócz takich przedmiotów jak kontenery na odpady, pojemniki czy rękawy 

do gruzu mogą tu się znaleźć także usługi np. przewóz kontenera czy serwis toalety.  

 

 

Tworzenie grup asortymentowych 

 

b) Dodawanie nowych pozycji do asortymentu  
 

Po określeniu rodzaju asortymentu pora na dopisanie do bazy poszczególnych elementów składowych. 

Zróbmy to na przykładzie kontenerów KP 2,5 M3. Każdy z nich dodajemy do grupy: Kontener/ KP 2,5 

M3 i w odpowiedni sposób indywidualizujemy. Można to zrobić poprzez jego sparametryzowanie. 

Wśród parametrów wyróżnić można takie cechy jak: nr boczny, kolor, czy też stan techniczny. 

Użytkownicy mogą także dopisać do wybranej pozycji swoje własne uwagi, które pozwolą im później 

wybrać odpowiedni przedmiot do danego zlecenia. W zakładce asortyment wpisuje się również 

domyślną cenę wynajmu danego kontenera, pojemnika lub usługi. Od chwili jej określenia będzie ona 

ceną domyślną dla każdej operacji, do której będzie przypisana dana pozycja asortymentowa.  
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Dodawanie pozycji do asortymentu 

 

c) Przegląd asortymentu  
 

Po uzupełnieniu asortymentu będzie on domyślnie widoczny w tzw. „wirtualnym magazynie”. Od tej 

chwili użytkownicy mogą śledzić wszystkie zadania do których go użyto. Kontenery, pojemniki lub 

toalety, które opuszczą magazyn pojawią się automatycznie w lokalizacji ich późniejszego 

posadowienia. Będzie ona widoczna na mapach Google w postaci brązowej kropki oraz adnotacji przy 

danej pozycji asortymentowej (kolumna: aktualny stan). Ciekawym rozwiązaniem jest ponadto 

zastosowanie osi czasu. Klikniecie w ikonkę „zegara”  umożliwia prześledzenie wszystkich 

czynności związanych z danym przedmiotem od momentu przyjęcia go na stan. Wszystkie dane można 

w każdej chwili poprawić i wyeksportować do programu MS EXCEL. Magazyn posiada także możliwość 

wyszukiwania danego pojemnika, kontenera lub usługi po nazwie lub nr identyfikacyjnym.  

Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa to „krok do przodu” w obszarze efektywnego zarządzania 

realizowanymi usługami. Pozwala ona nie tylko przyjrzeć się czynnościom odbytym, ale również 

zaplanować przyszłe rotacje. Na potrzeby planowania stworzona została kolumna zaplanowane 

czynności. Dzięki jej zastosowaniu dyspozytorzy będą w posiadaniu wiedzy, która pomoże im na 

skuteczną obsługę klientów. Z poziomu asortymentu można również zlecać poszczególne zadania z 

użyciem danego przedmioty. Wystarczy wybrać z listy pozycji interesujący nas przedmiot a następnie 

kliknąć ikonkę „strzałki” .  Ikonka „długopisu”  odpowiada za operację edycji, który pozwala 

na poprawienie wcześniej wpisanych danych.  

http://www.waste24.net/
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Przegląd wirtualnego magazynu 

 

4. Zlecanie dyspozycji kierowcom 
 

Jedną z najważniejszych możliwości platformy odpadowej Waste 24 jest planowanie pracy kierowców. 

Odbywa się ono z poziomu zakładki „dyspozycje”. W tym miejscu widoczne są wszystkie operacje, w 

których bierze udział dany podmiot. Takie zadania jak podstawienia kontenerów, ich późniejsze 

wymiany czy zabrania zwizualizowane zostały w ujęciu kolumnowym. Każda dyspozycja ma nadany 

unikalny numer, który indywidualizuje ją na każdym etapie pracy z systemem. Przeprowadzane i 

zaplanowane operacje można dowolnie filtrować wybierając kilka parametrów równocześnie. 

Dyspozytor zyskuje tym samym wiedzę, co wykonał lub ma wykonać dany pracownik i może sprawdzić 

status danego zlecenia. Moduł „dyspozycji” jest powiązany z modułem „asortyment”. Składniki 

majątku opuszczające bazę magazynowo – transportową pojawiają się na wirtualnej mapie w 

momencie nadania danej dyspozycji statutu wykonanej i znikają z mapy (domyślnie powracają na 

magazyn), kiedy pracownik biura zleci kierowcy ich zabranie. Moduł „dyspozycji” zaopatrzony został 

także w specjalnie przygotowany „kalendarz”. Znajdują się w nim wszystkie zaplanowane zadania z 

odnośnikami bezpośrednio linkującymi do danego wpisu. Wykorzystanie funkcjonalności modułu 

pozwala na: 

http://www.waste24.net/
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Ekran główny moduły dyspozycji 

a) Wyszukiwanie danego zlecenia po nazwie kontrahenta, kierowcy lub typie 

operacji i tworzenie wydruków dyspozycji 
 

Po wpisaniu nazwy kontrahenta dyspozytor będzie mógł sprawdzić czy dane zlecenie zostało dodane 

do systemu lub,  czy kierowca je wykonał. Innymi słowy w każdej chwili możliwy będzie wgląd w jego 

statut. Ten ostatni może być określony tak przez osobę, która zarządza flotą jak i samego wykonawcę. 

Kierowca otrzymuje bowiem wszystkie zlecenia na swoje urządzenie z systemem Android i 

samodzielnie określa ich przebieg. Wszystkie nowe zadania pojawiają się na ekranie jego telefonu lub 

tabletu w postaci wiadomości typu „push”. Korzystanie z aplikacji Android jest intuicyjne i nie wymaga 

większych wyjaśnień. Jednym z udogodnień tego rozwiązania jest sposobność do pobierania 

elektronicznych wersji podpisów od klientów. Trafiają one bezpośrednio do kartoteki danego 

kontrahenta w systemie Waste 24.  

W alternatywie do korzystania z aplikacji mobilnej można przygotowywać dyspozycje w sposób 

tradycyjny. Służy do tego ikona symbolizująca plik PDF . Aby jej użyć należy wcześniej 

wyfiltrować interesujący nas zakres danych np. kierowcę i datę realizacji danej usługi. Zlecenia w 

formie papierowej zamknięto w ujęciu tabelarycznym. Każdy z wydruków może być odpowiednio 

spersonalizowany i zawierać informacje o potrzebie pobrania gotówki lub cenie danej usługi. Do zleceń 

można dopisywać swoje uwagi takie jak np. „zadzwonić 15 minut przed postawieniem”. Jako twórcy 

systemu rekomendujemy jednak używanie aplikacji mobilnej. Zawiera ona między innymi 

zintegrowaną mapę Google, która ułatwia kierowcom odnalezienie danego punktu w terenie.  

http://www.waste24.net/
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Aplikacja Android dla kierowców 

b) Tworzenie nowej dyspozycji  
 

Wszystkie informacje, które uzyskaliście Państwo do tej pory krążyły wokół tematów związanych z 

dyspozycjami. Pora zatem, aby utworzyć nasze pierwsze zlecenie w systemie Waste 24. Można tego 

dokonać klikając w tzw. „plusik” . Po wykonaniu tej operacji Państwa oczom ukarze się ekran, 

która pozwala na wybór odbiorcy Państwa usług, operacji, która ma zostać wykonana i pozycji z 

asortymentu, która do tego posłuży. W przypadku kontenerów na odpady nie jest możliwe 

zaplanowanie ich wymian, o ile dany pojemnik nie został wcześniej podstawiony i pokrywą tą operację 

odpowiedni wpis w systemie. Wszystkie dyspozycje mogą od razu zostać zlecone lub można je zapisać 

http://www.waste24.net/
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jako kopie robocze. Wpisów dotyczących wymiany kontenerów dokonuje się z poziomu ekranu 

głównego modułu dyspozycje. Chcąc przeprowadzić taką operacje należy wyszukać danego klienta i 

kliknąć w ikonkę „wymiany” . Po zakończeniu tej operacji w systemie pojawią się dwa wpisy o tym 

samym numerze. Jeden dotyczyć będzie zabrania wcześniej podstawionego kontenera, a drugi 

podstawienia nowego o innym numerze.  

Waste 24 daje również sposobność do kopiowania podobnych zleceń. W tym celu należy wykorzystać 

ikonkę „kopiuj” . Archiwum zleceń dla danego kontrahenta pojawia się po wyborze ikony .  

Dyspozycje można również dodawać z poziomu modułu „Asortyment”. Aby tego dokonać wystarczy 

wybrać dany przedmiot lub usługą i kliknąć u dołu ekranu „zleć dyspozycję”.  

c) Kopie robocze  
 

Oprogramowanie Waste 24 zostało wyposażone w mechanizm wcześniej wspomnianych kopii 

roboczych. Oznacza to, że zlecenia do których nie ma całości danych można zapisać a następnie 

przeprowadzić ich edycję (np. dodać na koniec dnia właściwego kierowcę). Dopiero dyspozycje, które 

nie mają statutu roboczych wysyłane są do aplikacji przeznaczonej dla kierowców. Zlecenia układają 

się na liście zleceń „od ostatnio dodanych”. Dla porządku przypisano im odpowiednie kolory.  

Znaczenie kolorów na liście dyspozycji  

 Kolor Biały – oznacza dyspozycje przeznaczone do realizacji  

 Kolor Żółty – oznacza wersje robocze dyspozycji  

 Kolor Zielony – oznacza dyspozycje którym nadano status wykonanych  

d) System alertów 
 

Moduł „Dyspozycje” wyposażony został w system alertów. Pozwalają one wyróżnić, daną dyspozycję 

na liście zleceń przez umieszczenie przy niej symbolu „dzwoneczka” .  Ikona pojawia się przy 

danej dyspozycji, dopiero wtedy gdy upłynął jej termin ważności. Przykład: w dniu 18.05.2020 wynajęty 

został kontener na gruz Panu Janowi Kowalskiemu. Wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa określa, 

że klient może go używać przez tydzień. Przy dodawaniu dyspozycji uzupełniamy zatem pole: „Ustal 

ilość dni po dacie wyk. do alertu”. Po wpisaniu cyfry 7, w dniu 25.05.2020 przy liście dyspozycje pojawi 

się wcześniej omawiany symbol.  

 

e) Raporty sprzedażowe 
 

Waste 24 powstał między innymi w takim celu, aby wszystkie zrealizowane zlecenia mogły zostać 

zewidencjowane, a później rozliczone. Wykorzystuje się do tego celu raporty sprzedażowe, które są 

dostępne z poziomu modułu „Dyspozycje”. Aby wygenerować takie zestawienie wystarczy wybrać 

wszystkie dyspozycje za dany okres czasu. Raport można spersonalizować pod swoje potrzeby, tak aby 

mógł posłużyć jako załącznik do faktury.  

http://www.waste24.net/
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Generowanie raportów sprzedażowych 

5. Dodawanie nowych pracowników 
 

Dodawanie pracowników do zakładka, która jest istotna w kontekście pracy z systemem Waste 24. 

Umożliwia ona dodanie nowych użytkowników do bazy danych i prace na wielu stanowiskach 

jednocześnie. W tym samym momencie z platformy może więc korzystać dyspozytor który zajmuje się 

kabinami WC oraz logistyk odpowiadający za działania na kontenerach. Administrator systemu w 

przedsiębiorstwie (np. kierownik logistyki) może nadać członkom swojego teamu odpowiedni zakres 

uprawnień. W zakładce „Pracownicy” dodaje się również kierowców. Należy to uczynić jeśli mają oni 

korzystać z aplikacji mobilnej. W ten sposób przydzielicie im Państwo dane dostępowe do 

oprogramowania mobilnego.  

http://www.waste24.net/
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Dodawanie nowego pracownika 

 

6. Inwentaryzacje  
 

Platforma Waste 24 umożliwia również przeprowadzanie inwentaryzacji majątku w terenie. Na 

potrzeby tej czynności przygotowaliśmy dla Państwa aplikacje Android, która jest powiązana z 

modułem „Asortyment”. Aplikacja korzysta z geokodowania i zamienia współrzędne geograficzne na 

dany adres w terenie. Aby rozpocząć spis z natury należy utworzyć grupę asortymentową, a następnie 

nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia dostępu. Dokonuje się tego z poziomu przeglądarki i 

webowej wersji systemu Waste 24. Użytkownik, który ma przydzielone prawa do jej wykonania po 

zalogowaniu się na swoje konto w smartfonie lub tablecie będzie mógł ją zainicjować odwiedzając 

punkt po punkcie. Dane zgromadzone przez pracowników można wyeksportować do programu MS 

Excel lub stworzyć odpowiedni raport w PDF. Miejsca odwiedzone przez pracownika terenowego mogą 

być opatrzone fotografią. Po wysłaniu raportu będą one zaznaczone na mapach Google w postaci 

kropek. Nowością w stosunku do poprzedniej wersji aplikacji mobilnej jest możliwość określenia stanu 

technicznego pojemnika i nadanie mu cech wyróżniających takich jak np. kolor.  

 

http://www.waste24.net/
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Aplikacja do inwentaryzowania pojemników 

 

7. Rozliczenia  
 

Waste 24 wyposażony został w mechanizm eliminujący ryzyko omyłek w rozliczeniach 

przeprowadzanych z Państwa kontrahentami. Każde zlecenie, które wystawione zostało w systemie 

trafia do zakładki „Rozliczenia/Oczekujące płatności”. Z tego miejsca możecie Państwo wystawić 

fakturę VAT lub rachunek, a następnie wydrukować je i doręczyć swojemu klientowi. Wystawione 

dokumenty rozliczeniowe archiwizowane są w zakładce „Historia płatności”.  
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8. Klienci  
 

Platforma Waste 24 może być wykorzystana jako wirtualna baza Państwa kontrahentów. Do tego celu 

została stworzona zakładka „Klienci”. Nowego odbiorcę można dodać z poziomu „Klienci”. Każdy 

rekord można dodatkowo wzbogacić o notatkę. Nowych klientów można dodawać także z poziomu 

tworzenia kolejnych dyspozycji. W tym celu należy zaznaczyć okienko „nowy klient”.  

9. Wymagania techniczne 
 

 Komputer PC z dostępem do Internetu  

 Przeglądarka Internetowa – rekomendujemy użycie Google Chrome lub Mozilli  

 Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android i przekątną ekranu minimum 5,5 cala 

(dla większego komfortu pracy).  

 Dowolna, dostępna za darmo przeglądarka plików PDF np. Foxit Reader  

 

http://www.waste24.net/

