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verslo padalinys, 

Ruptela

Remigijus Vaišė

Verslo plėtros vadovas, Ruptela





Turiu pripažinti...

Tai yra pačios nuožmiausios 

lenktynės Ruptela įmonės 

istorijoje.



• Prieš 11 metų pradėjome 

kaip transporto kontrolės 

sprendimo TrustTrack 

tiekėjas

• Po metų nuo įsikūrimo 

pradžios pagaminome pirmą 

Ruptelos inžinerių sukurtą 

įrenginį

• Viršijome visus įmanomus savo 
plartformos limitus per kitus 8 metus

Pradėjome nuo nulio...

Kelionė:



Kodėl mes kuriame naujos kartos 

TrustTrack platformą?

Neįmanoma plėtoti ir suteikti pridėtinę 

vartę vartotojams, naudojant senas 

technologijas ir praktikas,tiek 

trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje verslo 

perspektyvoje.



...o dabar mes čia!



Now we are here

• 50 M duomenų paketų per mėnesį iš skirtingų IoT 
įrenginių, iš kurių kiekvienas turi neribotą skaičų 
skirtingų įvykių bei sąlygų

• Tam, kad apdoroti visus duomenis, nuolat veikia 
klasteris iš 28 Cassandra duomenų bazių mazgų

• Kiekvienam duomenų paketui virsti įrašu sistemoje 
ir suteikti vertę klientui reikalinga 7 žmonių 
komanda

Įdomiausi faktai:

Įdomiausi 

faktai
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nuolat aktyvių objektų TrustTrack 

platformoje

100.000



TOP 40 

iki 2022

500.000 nuolat 

aktyvių objektų 

TrustTrack 

platformje iki 

2022

KOMPANIJOS TIKSLAS: VERSLO PADALINIO TIKSLAS:



Išskirtinai patogi bei paprasta 

naudoti, integrali ir  patikima 

transporto telematikos 

platforma

TrustTrack vizija 2022


