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Цялостни решения за 
хранително-вкусовата 

промишленост
Прехвърляне на данни от полето към „облака“



Фирма 3a е основана през 1997г. в гр. Торино, Италия

3а е малка фирма, фокусирана към подпомагането на фермерите и 

хранителните компании чрез намирането на ИТ решения за организирането на 

документацията свързана, с прогнозиране на времето, земеделието и 

хранителните процеси.

Таргет група: хранителни компании, фирми, предприятия, занимаващи се с 

преработка на зеленчуци, плодове и зърнени храни.

Увод



Опит

20K
Обработка 

на терени

10K
Проследени 
хранителни 

партиди

5K
Земеделски 

производители 
използват 

услугите на 3а 
за своето 

производство

70K
Преработена 
селскостопа

нска 
продукция

20
Хранителни 

компании, които 
са приложили 

решения 
предоставени от 

3а

250
Метеорологич

ни станции 
контролирани  
в 6 държави 



Ключови точки

Интегр
ация 

на 
трети 

страни

Индустрия 
4.0

Облачни 
решения 

чрез
PaaS или 

SaaS

Цялостни 
експертизи

Функционален 
екип

Гъвкав 
подход



Предложения

Сектор Дейност Предимства

Интелигентно

земеделие

Мониторинг на 

околната среда 

Администрация
Счетоводство и 

контрол на разходите 

Качество 

&Логистика
Земеделски набор от 

инструменти

Производствени 

процеси на 

хранително-вкусовата

промишленост

Управление и 

обработка на данни



Примери

Приложение Казус Решение

Стопанството разполага с няколко парцела с

напоителна система разделена на сектори и

контролирана от напоителен блок.

„За“ инсталира мониторингова система, проследяваща

времето, и предоставя услугата чрез имейл или SMS въз

основата на оценка на напоителния баланс, състояние на

почвата и техническите характеристики, отнасящи се до

растенията. Системата изпраща всекидневно информация

относно обема вода, който да бъде разпръскан във всеки

отделен сектор.

Стопанството трябва да управлява многобройни

сезонни работници разделени по групи в

различните парцели. Мениджърите трябва да

предават ежедневен отчет за счетоводството,

касаещо присъствието, отработените часове,

местата и дейността, извършвана от всеки

работник.

„3а“ предоставя на мениджърите мобилно устройство, с което

лесно да се отчита присъствието и изработените часове на

всеки работник. Мениджърът попълва записите, като добавя

подробностите и условията на всекидневната работа на

работника. Отчетът се генерира автоматично от устройството и

се предава на отдел „Човешки Ресурси“ по интернет.



Примери

Консорциум подписва договор за доставка на грозде,

добито от неговите членове на три различни винарни и

изби в региона. Отговорният ръководител трябва да

информира своенвременно за количеството и

местонахождението

„3a“ свързва данните с клауд системата с цел да се

сподели информацията относно теглото, произхода и

разнообразието на всяка партида с главния мениджър.

Инсталират се GPS устройства на тракторите, за да се

контролира маршрута и времето при извозване на гроздето

от междуредията до преработвателния пункт (завод).

Предприятие за хранителни продукти трябва да въведе

дигитален регистър на процесите, на мястото на стария

ръчен регистър, за да се гарантира проследяването, да

се избегнат грешки и да се подават данни до

техническите и финансови отдели.

„3а“ предлага решение за засичане на придвижването на

продукта във време на всеки етап на процеса.

Предложената система работи в реално време, споделяйки

информацията чрез Интернет. Операторите трябва да

поддържат обновен електронния регистър чрез таблет.



Скрийншот Мониторинг на климатичните 

условия



Скрийншот Маркиране на работните 

действия на полето



Скрийншот Електронен регистър 



Скрийншот Проследяване


