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Зміни клімату, погодні умови, техногенне забруднення
навколишнього середовища та, звісно, рішення, 
які приймаються на всіх етапах аграрного виробництва
впливають на його ефективність.

Правильність рішень може коштувати мільйони доларів
збитків або прибутків.



А якщо б ви могли передбачити як ваші рішення
впливають на результат?

А якщо б ви могли протестувати всі важливі рішення
на ефективність, порівняти сценарії розвитку
та приймати тільки правильні рішення, які базуються
на змодельованих результатах?

Це допомогло б уникнути помилок, потенційних втрат
а також максимізувати прибутки та повернення
інвестицій.



Тепер ви маєте
таку нагоду!



FARMFORESIGHT це сучасне IT рішення для планування вашого бізнесу. 

Це набір програмного забезпечення, яке моделює бізнес-процес аграрного 
виробництва, заснований на статистичних даних та аналітичних

алгоритмах. 

Простий сучасний дизайн та гейміфікація роблять цей інструмент простим 
для використання спеціалістами будь-якого рівня.



FARMFORESIGHT дозволяє швидко та ефективно
змоделювати різноманітні сценарії ключових рішеннь

в аграрному виробництві
та спрогнозувати їх результати, вплив кожного рішення

на очікувані результати та повернення інвестицій.



Інструмент допомагає людям, 
які приймають рішення, зрозуміти реальний 
ефект кожного їх рішення, побудувати чіткі 
причинно-наслідкові зв'язки між рішеннями 
та результатами. 

Підхід мислення змінюється з виконавчого 
сліпого наслідування інструкцій в бік 
прийняття виважених ефективних рішень.



FARMFORESIGHT наразі розроблений виключно
для моделювання вирощування експортних рослин, 
але може бути адаптований для більшості інших видів
аграрного виробництва.



FARMFORESIGHT моделює типові процеси у виробництві пшениці, 
рапсу, кукурудзи, сої та соняшнику та покриває такі сфери прийняття
рішень:

• сівозміна та планування витрат
• управління запасами ТМЦ
• управління операціями в полях, 

які передбачають внесення насіння
добрив та ЗЗР

• управління фінансовими інструментами
• продаж готової продукції



Модель також включає в себе 
різноманітні цінові і погодні сценарії 
з уточненням по регіонах. 

В моделі є багато механік та елементів 
геймплею, які роблять процес 
моделювання більш реалістичним, 
але все ще простим для сприйняття.



FARMFORESIGHT вже використовується в таких галузях:

• Перевірка бізнес-планів та аналіз різних сценаріїв, що дозволяє уникнути деяких ризиків
при інвестуванні та обрати оптимальні напрямки рішень в реальних сценаріях виробництва.

• Навчання персоналу всіх рівнів, від генеральных директорів тідприємств та агрономів
до механизаторів та землевпорядників, в тому числі побудова знань про типові бізнес процеси
у людей, опосередковано пов'язаних з виробництвом (польова логістика, елеватори та ін.)

• Оцінка персоналу для виявлення прогресивних, іновативних учасників команд, або тих, 
хто чинить опір іноваціям. Моделювання виявляє не тільки рівень професійних навичок, 
але і підкреслює відношення людини та звички у прийнятті рішень.



Етап 1 розробки продукту FARMFORESIGHT вже завершений.

Це зайняло біля 1 року налаштування алгоритмів та збору даних
+ тестування більш ніж 200 експертами у вирощуванні рослин.

Було змодельовано більше ніж 8000 сесій з різноманітними сценаріями та умовами. 
Результати та відгуки експертів кажуть що моделювання має високий рівень реалізму
та відмінно виконує завдання, які перед ним ставляться.

Комерційна версія першого інструменту FARMFORESIGHT планується до виходу
навесні 2018 та буде готова для впровадження по всьому світу.
Перший етап - моделювання тільки виробництва рослин, інші області аграрного виробництва
стоять у найближчій черзі.
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