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Хто ми

• Супермаркет Аграрних Інновацій CleverAgri пропонує найсучасніші світові розробки в 
сфері діджіталізації агробізнесу. Команда спеціалістів знайде індивідуальне рішення для 
кожного аграрія, незалежно від обсягу земельного банку.

Що ми робимо

• Ми забезпечимо встановлення обладнання, налаштування програмного забезпечення, 
аудит земельного банку, інтеграцію з системами бізнес-аналітики та бухгалтерського
обліку, повний супровід в режимі 24\7 співробітниками Центру Моніторінгу CleverAgri.
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Сімбіоз досвіду в 
аграрному секторі в сфері
ІТ, інновації, аудиту та в 
іноземному банку в сфері
структурованого
торгівельного
фінансування для 
агрохолдингів дозволив 
створити інструмент
електронного контролю за 
врожаєм у заставі на 
користь інтересів банків та 
страхових компаній

4

Повний контроль 
над Вашим 
підприємством без 
втручання людськог
о фактору, тільки
чесні цифри від
датчиків та 
контролерів, об’єкти
вні дані від
супутників та дронів, 
що оброблені
штучним інтелектом.

Найкращі
інструменти
цифрового 

агробізнесу для 
роботи, обліку, 

аналітики

Для банків та страхових
компаній

Для власників аграрного 
бізнесу 

Для агрономів, 
бухгалтерів, менеджерів
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Наші переваги
Ми маємо практичний досвід впровадження інноваційних технологій в 

агробізнесі, що підтверджено професійними нагородами

Рекорд України -2018 
•

«Аграрна ЕлітаУкраїни-2019» 
в номінації «Інноваційність»

CLEVERAGRIСCle
verAgri
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apt 4, 6 Kari Str. Tallinn

estonia@clever-agri.com

845A, Bilgeh, Baku

azerbaijan@clever-agri.com

B20 Dongfangliyuan Litian
Road Liuyang, Hunan

china@clever-agri.com

9 Hassestr., Hamburg

germany@clever-agri.com

Канада Эстония Азербайджан Китай Германия

O27 King’s College Circle, 225, 
Toronto, ON

canada@clever-agri.com

США

19556, Turtle Springs Way 
Porter Ranch, Ca

usa@clever-agri.com

+ 



Ваш логотип или название

Інтернет речей: як це працює?

Контролери та датчики, що встановлено на 
сільгосптехниці (лічильники насіння, контролери на оприскувачах, 
витратоміри та датчики рівня палива, датчики заповнення бункеру 
комбайну, сканер заповнення зерновоза, сканер глибини оранки) + 
датчики на вагових та елеваторах (вологоміри, сканери якості
збіжжя та контроллери ваги) обмінюються даними и візуалізують
інформацію на екрані Вашого комп’ютеру у вигляді зрозумілих
звітів. 

Увесь збір даних відбувається без втручання людини, що
мінімізує можливості нецільового використання товарно-
матеріальних цінностей та розкрадання на агропідприємстві.

Дані від IoT- платформи інтегруються з 1С, ERP, CRM 
системами, з Microsoft Power BI, завдяки чому менеджмент та 
власник мають повну та чітку картину діяльності
агропідприємства: від списання ТМЦ та розрахунків собівартості
сушки збіжжя на елеваторі виходячи із фактичної вологості, 
зафіксованої датчиком, до нарахування заробітної платні за 
фактично оброблені гектари. 7
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Диференціоване внесення

Найпрогресивніші світові новинки для точного землеробства. Більше не треба 
робити хімічний аналіз грунту та формувати карти завдань. Новий
ультразвуковий сканер, становлений на тракторі, відразу сканує стан грунту та 
культури на вносить недостатні елементи.

Диференційований висів

Це автоматизація висіву для оптимізації витрат насіння, ця технологія дозволяє
контролювати інтервал та глибину висіву насіння.

Для визначення оптимальних умов висіву треба врахувати дані про погоду, 
хімічний та фізичний стан грунту.

Свідоцтво якості проведеного посіву- не менш 80% рослин в ряду знаходяться в 
одній вегетаційній фазі.

Задля моніторингу роботи обладнання використовуються датчики контролю 
висіву, як вбудовані з заводу-виробника, так і додатково встановлені на техніці
старих зразків.

Датчики ведуть облік посадкового матеріалу, середньої кількості зернин на 
погонний метр, інформують оператора про відхилення в роботі кожного 
сошника.

Дані по кількість фактично висіяного посівмату передаються в ПЗ та 
інтегруються з 1С та бізнес-аналітикою.
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Карта поля

Перший крок на шляху впровадження електронного контролю та 
точного землеробства- це створення електронних мап полів.

Ви побачите цифрові контури, рельєф місцевості, культури, 
сорти, сівозміну, врожайність фактичну та планову, історію поля з 
переліком та датами агрооперацій та внесених СЗР, добрив; 
індекси розвитку рослин та карти хімічного та фізичного стану 
полів, а також оброблювальні площі фактично та по документах.

Земельний банк

Облік земельного банку стає електронним- електронні мапи паїв, 
схеми обміну участками, реєстр договорів оренди (терміни, 
інформація про орендодавців, витяги з реєстрів та інше) та 
повідомлення про спливаючі терміни договорів оренди
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Ми збираємо зображення полів із супутників, літаків та дронів, а потім
аналізуємо її за допомогою штучного інтелекту та 
надаємо інформацію про стан полів та культури для агрономів та 
фермерів.

Ми надаємо дані про погоду зі супутників та локальних метеостанцій

Супутникові знімки від світових провайдерів – NASA, Airbus, USGS, 
що оброблені штучним інтелектом, дозволять аналізувати розвиток
рослин, деталізувати дані для технологічних карт на основі індексів
розвитку рослин, проводити моніторинг проблемних ділянок з 
попередньою історією з 2016 року на території України, скоротити
видатки та час на огляд полів, перевірити фактичну посівну площу та 
нададуть своєчасний та регулярний аналіз стану посівів.

Доступні індекси стану рослин: EVI2, GRVI, VARI, NDVI, NDRE, ENDVI.

За допомогою сучасного супутникового моніторингу надаються
актуальні дані по погоду в квадратах 7х7 км, надаються повідомлення
про погодні ризики для рослин, тепловий шок, спровокований посухою; 
кількість рослин, що не перезимували, прогнозування стану посівів та 
врожаю на основі індексу зеленої маси та погодних умов.

Дані інтегруються з системами бізнес-аналітики та обліку
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Спостерігайте за переміщеннями техніки, якістю робіт та
витратами ТМЦ в режимі 24/7 он-лайн.

Автоматичний розрахунок обробленої
площі, автоматична ідентифікація водія, автоматичне
визначення типу робіт, автоматизований контроль видачі
палива з ідентифікацією водія та транспортного засобу,
зливи ПММ, маршрути, автоматичні повідомлення про
порушення, фото – та відео-фіксація виконання операцій.

Дані інтегруються з системами бізнес-аналітики та обліку
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Найпрогресивніші розробки українських програмістів та 
інженерів на сторожі Вашого врожаю. Датчики наповнення
бункеру комбайну, система вивантаження тільки в «свій» 
зерновоз, унеможливлення відкрити зерновоз чужою Rfid-
карткою.

Он-лайн відстежуються: поле, найменування культури, дата, 
час, зібрані гектари, який комбайном, обсяг вивантаженого
збіжжя із бункеру комбайна в конкретний зерновоз, маршрут 
зерновоза до вагової, процедура зважування та відбору
проби на вологість с передаванням пулу даних в програмне
забезпечення. Незалежні контролери встановлюються як на 
власних елеваторах та вагових, так і на сторонніх, послугами
якого користується Ваше агропідприємство.

Дані інтегруються з системами бізнес-аналітики та обліку
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Сучасні інструменти ведення операційної діяльності
підвищать ефективність робочих процесів завдяки
синхронізації. Ви побачите динаміку витрат підприємства
та собівартість кожного гектару.

Легка інтеграція з 1С, ERP, CRM системами, з Microsoft
Power BI

Дані, отримані від IoT-платформи ( контролерів, датчиків,
сканерів, з вагових, вологомірів) та від супутникового
моніторингу та скаутингу дронами, результати аналізів
грунту, дані по врожайності, різноманітні планові
показники будуть узагальнені та зкорельоровані між
собою через сучасні системи бізнес-аналітики та обліку.
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