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Získame požadované dáta
z obrazového materiálu

Pre vykonanie odpočtov 1 krát ročne
alebo mimoriadnych odpočtov
bez inštalovaných diaľkových
odpočtových zariadení ponúkame
jedinečnú technológiu asistovaných
samoodpočtov.
Je preukázané, že oslovenie zákazníkov
prostredníctvom interaktívnej SMS
má výrazne vyššie úrovne návratnosti
(Response Rate) ako bežné formy
komunikácie, napr. formou emailu.
Skutočnosť, že zákazník nie je nútený si
inštalovať žiadnu aplikáciu, celý proces
je jednoduchší, rýchlejší a umožňuje
osloviť širšie skupiny zákazníkov. Zároveň
táto technológia umožňuje získať od
zákazníka požadované informácie.
Vysoká presnosť odčítania pomocou
umelej inteligencie
Nie je potrebné sťahovať do mobilu
akúkoľvek aplikáciu
Zákaznícky komfortné riešenie
Jednoduchá integrácia na akýkoľvek
ERP/účtovný softvér, skenovacie
pracovisko alebo email

Získame požadované dáta
z obrazového materiálu

Pre oslovenie zákazníkov a pre každé
odberné miesto sú na strane dodávateľa
vygenerované unikátne linky. Tieto sú
prostredníctvom SMS brány zasielané
formou štandardnej SMS, pričom je
možné využiť aj SMS bránu odberateľa
(vodárenskej spoločnosti).
Pre väčšiu mieru bezpečnosti môžu
byť na strane odberateľa odberné
miesta nahradené iným unikátnym
identifikátorom. Dodávateľ tak nevie
identifikovať konkrétnu osobu alebo
miesto, čím je zabezpečený aj súlad s
nariadením o GDPR.
Po obdržaní SMS a kliknutí na link v nej
je zákazníkovi zobrazený interaktívny
obsah, prostredníctvom ktorého môže
vytvoriť fotografiu vodomeru a tiež
manuálne zadať stav na vodomere. Tieto
údaje sú zaslané na server dodávateľa,
kde sú podrobené kontrole a následne
je odberateľovi poskytnutá databáza
obsahujúca stav vodomeru na danom
odbernom mieste

Spracovanie reálnej fotografie

Výhody našeho
riešenia
 Rýchle, jednoduché a lacné
oslovenie veľkého množstva
zákazníkov
 Vysoká návratnosť odpovedí
(Response Rate)
 Bez sťahovania aplikácie
 Vysoká presnosť odčítania
pomocou umelej inteligencie a
manuálnej kontroly zákazníka
 Odpočet s vyhotovenou fotografiou
uznateľný v prípade sporov



Riešenie ako služba
V prípade záujmu je MindFind možné poskytnúť aj ako službu
bez potreby úvodnej investície.

 Zákaznícky komfortné riešenie
(odčítam kedy môžem, nemusím
byť doma, nikto ku mne nechodí)

