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“We’ll get more and more services revenue 
because the hardware sits on the wall for a 
decade.” 

Tony Fadell,  
Founder of Nest 
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Το 96% των επιχειρήσεων/οργανισμών 
θα χρησιμοποιούν IoT λύσεις με κάποιο 

τρόπο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια* 

* PSFK, “A brief history of the Internet of Things”, March 2014  
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Παράλληλα το IoT αποκτάει υπόσταση 

 

Επιχειρησιακή βιωσιμότητα  

Ετοιμότητα της τεχνολογίας 

Ωρίμανση οικοσυστήματος 

Απαίτηση για “real-time”  

δεδομένα 

 

Τάσεις/Απαιτήσεις Πως θα πρέπει να αποδειχθεί 

Οι κανονισμοί (Regulations) ήταν και θα είναι ο βασικότερος οδηγός των λύσεων IoT 

 

Παγκόσμιο και επεκτεινόμενο 

Απλό και ασφαλές 

Ποιότητα υπηρεσίας 

Λύση από άκρη σε άκρη 
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Ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης της 
δυναμικής του IoT είναι οι πόλεις 
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Ποια είναι όμως τα πραγματικά οφέλη? 

6 



Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα??? 

Πολλές διαφορετικές λύσεις  προσπαθούν να συνυπάρξουν για να κάνουν τις υπάρχουσες 
πόλεις «εξυπνότερες» 
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Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα??? 

Δεν λαμβάνεται υπόψη ο πολίτης ως ο βασικός χρήστης (αποδέκτης) της τεχνολογίας  
 
 

Διαχείριση 
απορριμμάτων 

Διαχείριση 
υδάτινων πόρων Φωτισμός, Ενέργεια 

Smart Grid 

Αστικές Μεταφορές / 
Διαχείριση κυκλοφορίας 

Διαχείριση κρίσεων 

Διαχείριση υποδομών Έξυπνα κτίρια 

Ανακύκλωση 

Έξυπνοι μετρητές 
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Αν όμως σκεπτόμαστε διαφορετικά!!!   

Η αξία είναι στα δεδομένα  
Το ερώτημα είναι πώς να αναλυθούν  αποτελεσματικά 

Ασύρματος αναμεταδότης (Δίκτυο mesh) 

Διαχείριση φωτισμού, 
ενεργειακή παρακολούθηση 

Αισθητήρας εικόνας (εγγύτητας, 
μέτρηση πεζών/οχημάτων, διαχείριση 
πάρκινγκ, δημόσια ασφάλεια) 

Ψηφιακή απεικόνιση (κατευθύνσεις, 
κίνηση, πληροφορίες για τους πολίτες, 
πιθανά έσοδα από διαφημίσεις) 

Φωτισμός που αλλάζει χρώματα 
Απομακρυσμένος έλεγχος 

Υπηρεσία Push2Talk 

Φόρτιση αυτοκινήτου/ποδηλάτου 

Επίπεδο νερού  

Αισθητήρες περιβάλλοντος (ποιότητα  
αέρα, επίπεδο θορύβου) 
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Συμπεράσματα 

1. Ξεκάθαρο όραμα για την πόλη 

2. Αποτελεσματική επικοινωνία του οράματος στην κοινωνία 

3. Ξεκάθαρο τεχνολογικό πλάνο 

4. Ισχυρή ομάδα υποστήριξης της υλοποίησης 

5. Υπηρεσίες  που έχουν θετική επίπτωση στο πορτοφόλι και στην προσωπική 

ασφάλεια των πολιτών  

6. Ενσωμάτωση των πολιτών στις παρεμβάσεις. 

7. Χρήση του IoT ως εργαλείο για νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
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NEXT GENERATION COMMUNICATIONS 



Future Intelligence 

εφαρμογές για 
ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων 

 εξυπνες λύσεις για 
την πόλη και την 
ύπαιθρο 

έξυπνα συστήματα 
ανίχνευσης μέσω 
κάμερας 

λύσεις για δίκτυα 
μεγάλης εμβέλειας 
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Ένα απλό ΙοΤ έργο 

Internet / TCP/IP 

Business  
Εφαρμογή 

Αισθητήρες, 
Actuators κτλ 

Δρομολογητής 
(Gateway) 
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Περίπλοκο IoT έργο  

Internet / TCP/IP 

Ethernet WiFi 

3G / LTE Satellite 

WiMAX 
Other 

Αισθητήρες, 
Actuators κτλ 

Δρομολογητής 
(Gateway) 
 

logic 

Business  
Εφαρμογή 
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Ακόμα πιο περίπλοκο IoT έργο  

Αισθητήρες, 
Actuators κτλ 

Δρομολογητής 
(Gateway) 
 

logic 

logic 

Business  
Εφαρμογή 
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Τι κάνουμε στη Future Intelligence  

@ 

Business  
Εφαρμογή 

Αισθητήρες, 
Actuators κτλ 

Δρομολογητής 
(Gateway) 
 

logic 

logic 

logic 
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Πώς το κάνουμε 
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Για ποιον το κάνουμε 

Για την Πόλη Για την Ύπαιθρο 
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Οικοσύστημα 

Telcos Προγραμματιστές 

Alliances Ερευνητικά Ιδρύματα 

Κατασκευαστές 
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Ολοκληρωμένες λύσεις  
έξυπνου εξωτερικού φωτισμού 

Future Intelligence και Dasteri Systems προσφέρουν σειρά 
προϊόντων έξυπνων συστημάτων εξωτερικού φωτισμού για 
εγκαταστάσεις όπως: 
 
- Δρόμοι και εθνικές οδοί 
- Πάρκινγκ 
- Πάρκα 
- Πανεπιστημιουπόλεις 
- Κυβερνητικές/Δημόσιες εγκαταστάσεις  
- Ιδιωτικές εγκαταστάσεις 



Ολοκληρωμένες λύσεις  
έξυπνου εξωτερικού φωτισμού 

Υλοποιημένα Έργα μέσω Δημοσίων 
Διαγωνισμών σε όλη την Ελλάδα 
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