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Η Future Intelligence (FINT), εταιρεία Έρευνας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνεχίζει την
επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο της Αγροτικής Τεχνολογίας. Μετά το εμπορικό λανσάρισμα των
λύσεων για την Έξυπνη και Συνεργατική Γεωργία (λύση QUHOMA), βασισμένη σε δεδομένα αέρα και
εδάφους, η επιχείρηση προετοιμάζει το επίσημο λανσάρισμα του ελεγκτή και προγραμματιστή
άρδευσης (FINoT irrigation controller και FINoT irrigation scheduler). Και αυτό το προϊόν είναι
βασισμένο στη λογική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) αναδεικνύοντας για
ακόμα μια φορά τη FINT ως πρωτοπόρα και ηγέτη του σχετικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία είναι η πρώτη ελληνική που υλοποιεί υλικό και λογισμικό για το ΙοΤ
έχοντας σαν αφετηρία την επιτυχημένη εφαρμογή Έξυπνου Εξωτερικού Φωτισμού για Έξυπνες
Πόλεις.
Το προϊόν υποστηρίχτηκε από εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη που έλαβε χώρα στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού έργου INCOVER- Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from
Wastewater. Το INCOVER παρουσιάζει σε τρεις μεγάλες πιλοτικές εγκαταστάσεις σε Ισπανία και
Γερμανία φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καθαρισμού λυμάτων ώστε να αποκτηθούν οργανικά
στοιχεία αλλά και νερό προς επανάχρηση.
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Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε εδώ, ενώ αξίζει να παρακολουθήσετε το σύντομο ενημερωτικό βίντεο.
Ο ρόλος της FINT αφορά την ορθολογική εφαρμογή του νερού σε αγροτικές γαίες (και κοινόχρηστους
αστικούς χώρους) όντας υπεύθυνη για την υλοποίηση ενός Έξυπνου Αρδευτικού συστήματος, καρδιά
του οποίου είναι το υλικό και λογισμικό που αναπτύσσει. Όπως όλα τα προϊόντα της εταιρείας και
αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές που επιτρέπουν τη διασύνδεση ηλεκτροβανών, παροχόμετρων,
υδρόμετρων κ.ά. είναι συμβατά με τα υπάρχοντα προϊόντα της αγοράς, ενώ βασίζονται σε παγκόσμια
πρότυπα για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα προς όφελος του
καταναλωτή. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση, η αυτόματη ενημέρωση και η μηχανική λήψη
απόφασης από τα σχετικά «αντικείμενα» όταν συγκεκριμένες συνθήκες συναντώνται επιτρέπει τη
μείωση της σπατάλης του νερού και ενέργειας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
κόστους, τη διατήρηση της παραγωγής σε υψηλά επίπεδα και φυσικά την αύξηση της
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παραγωγικότητας του παραγωγού που δεν αναλώνει πια το χρόνο του σε αχρείαστες φυσικές
μετακινήσεις και επικοινωνίες.
Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει την έρευνα και ανάπτυξη υψηλής γνώσης τεχνολογίας και τη
σταδιακή μεταφορά της στην πραγματική οικονομία. Ήδη έχει προετοιμάσει την επόμενη γενιά των
προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω συνεχούς μόχλευσης με την παγκόσμια αγορά καινοτομίας αλλά
και της ανατροφοδότησης των πελατών της. Η FINT παραμένει ο κύριος παίκτης ασύρματων
τηλεμετρικών συσκευών ΙοΤ εξ ολοκλήρου κατασκευασμένων στην Ελλάδα στηρίζοντας το τοπικό
υποστηρικτικό σύστημα καινοτομίας, ενώ φροντίζει για την ικανοποίηση και αποτελεσματική τεχνική
υποστήριξη των πελατών και συνεργατών της. Διατηρώντας αγαστή συνεργασία με εθνικούς και
ευρωπαϊκούς φορείς καινοτομίας δεσμεύεται να συνεισφέρει με δράσεις και λύσεις για την
Ψηφιοποίηση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ανάδειξή της στο ευρωπαϊκό
αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον.
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