WATERINNOVATOR OF THE YEAR

Een algoritme dat de
watersector bindt
Het algoritme AquaVest dat investeringsbeslissingen in de
waterketen ondersteunt is Water Innovator of the Year 2020
geworden. De vakjury was onder de indruk van de holistische benadering van Frontier Ventures, dat AquaVest ontwikkelde. Behalve kostenbesparingen tot twintig procent,
geeft de software ook inzicht in wie, wanneer, hoeveel zou
moeten investeren. Dat is een goede basis voor meer
samenwerking in de waterketen.
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