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Τεχνολογία & Λύσεις



Αντίθετα με ό,τι συχνά υποστηρίζεται, η τεχνολογία 

RFID δεν είναι ακριβώς καινούρια. Χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου 

πολέμου από τους Βρετανούς σε μια προσπάθεια 

να αναγνωρίζουν τα συμμαχικά από τα εχθρικά 

αεροσκάφη. Κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε να 

αξιολογείται η χρήση της στον εμπορικό τομέα και 

εμφανίστηκαν οι πρώτες αντίστοιχες εφαρμογές.

Η τρίτη και σίγουρα σημαντικότερη εποχή της 

τεχνολογίας RFID ξεκίνησε το 1998, όταν ερευνητές 

του κέντρου Auto-ID στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 

Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) άρχισαν να διερευνούν νέες 

μεθόδους για την παρακολούθηση και αναγνώριση 

αντικειμένων κατά την κίνησή τους μεταξύ διάφορων 

φυσικών θέσεων. Η έρευνα, που είχε παγκόσμιο 

αντίκτυπο, επικεντρώθηκε σε ασύρματες τεχνολογίες 

ραδιοσυχνοτήτων και στον τρόπο με τον οποίο 

οι πληροφορίες που έφερε το κάθε αντικείμενο 

(συνήθως με τη μορφή ειδικής αυτοκόλλητης 

ετικέτας) θα μπορούσαν να “αναγνωστούν” 

αποτελεσματικά και τελικά να μεταβιβαστούν σε 

διάφορους κόμβους της επιχείρησης σε σχεδόν 

πραγματικό χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία εμφανίζει ραγδαία 

ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση του κόστους 

εξοπλισμού. Παράλληλα έχουν θεσπιστεί διεθνή 

πρότυπα και κανονισμοί, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού (αναγνώστες, 

ετικέτες κ.τ.λ.) και κατ’ επέκταση η προστασία και 

βιωσιμότητα των επενδύσεων στη συγκεκριμένη 

τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων παγκοσμίως 

(WalMart, SamsClub, P&G και άλλες) έχουν εισάγει 

τα RFID σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής τους 

αλυσίδας. Σήμερα, τα μετρήσιμα οφέλη – κέρδος που 

μπορούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις με τη χρήση 

τεχνολογιών RFID έχουν πλέον αποδειχθεί στην πράξη 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες 

ανάλυσης τάσεων αγορών (Gartner, ABI Research) 

συμπεριλαμβάνουν τα RFID στις πλέον ανερχόμενες 

τεχνολογίες, προδιαγράφοντας σημαντικές 

προοπτικές για επενδύσεις στις σχετικές λύσεις.

Η αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (συχνά 

αναφέρεται και ως “ραδιοσυχνική ταυτοποίηση”) – 

Radio Frequency Identifi cation (RFID) – εξελίσσεται 

στις μέρες μας σε μία σημαντική τεχνολογία που 

καθιστά εφικτή την αναγνώριση, ταυτοποίηση και 

ιχνηλασιμότητα φυσικών αντικειμένων (π.χ. προϊόντων 

ή άλλων περιουσιακών στοιχείων). Με ταυτόχρονη 

βελτίωση των αντίστοιχων διαδικασιών, δίνεται σε 

ευρύ φάσμα επιχειρήσεων η δυνατότητα συνεχούς 

και αξιόπιστης παρακολούθησης της θέσης, της 

κατάστασης αλλά και του ιστορικού των προϊόντων 

της (σε μεμονωμένες συσκευασίες, κιβώτια, παλέτες ή 

ακόμη και σε containers).

Ουσιαστικά, η τεχνολογία RFID ανήκει στη γενικότερη 

οικογένεια των συστημάτων αυτόματης συλλογής 

δεδομένων, όπως και η ευρέως διαδεδομένη πλέον 

τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (bar-code). Τα 

συστήματα RFID είναι ευέλικτα, μπορούν εύκολα 

να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, μπορούν να 

συνεργαστούν με ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήματα και τελικά, προσφέρουν σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλο το εύρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε πολλές άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η τεχνολογία RFID Ιστορική αναδρομή
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Ο αναγνώστης εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνοτήτων ένα 

σήμα το οποίο λαμβάνεται από όσα tags βρίσκονται 

τη δεδομένη στιγμή εντός του πεδίου εμβέλειάς του 

(από μερικά εκατοστά μέχρι και μερικά μέτρα). Τα 

tags ανταποκρίνονται αυτόματα εκπέμποντας πίσω 

τα αποθηκευμένα δεδομένα τους (π.χ. ταυτότητα, 

δεδομένα μνήμης κ.ά.). Ο αναγνώστης λαμβάνει τις 

πληροφορίες από όλα τα tags, τις αποκωδικοποιεί 

και τις αποστέλλει (μέσω καλωδίου ή ασύρματα) 

στον κεντρικό υπολογιστή, όπου επεξεργάζονται και 

τελικά αξιοποιούνται. Σε περίπτωση που απαιτείται 

από την εφαρμογή, ο αναγνώστης μπορεί ασύρματα 

να αλλάξει ή να προσθέσει νέες πληροφορίες 

σε συγκεκριμένα tags που βρίσκονται εντός της 

εμβέλειάς του.

Στη βασική του μορφή, ένα σύστημα RFID 

ανταλλάσσει με ασύρματο τρόπο πληροφορίες 

μεταξύ ενός αντικειμένου που φέρει ειδικό RFID 

πομποδέκτη και μίας συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τα 

παρακάτω βασικά στοιχεία τα οποία αναλύονται 

λεπτομερώς στη συνέχεια:

Έναν ή περισσότερους πομποδέκτες (transpon- 

ders), που γενικά είναι γνωστοί ως “ετικέτες” (tags).

Μία ή περισσότερες συσκευές ανάγνωσης/ 

εγγραφής, που αναφέρονται ως “αναγνώστες” 

(readers ή interrogators). Σε κάθε αναγνώστη 

μπορεί να συνδέονται μία ή περισσότερες κεραίες.

Εξειδικευμένο λογισμικό εγκατεστημένο σε τοπικό  

κεντρικό υπολογιστή (RFID middleware).

Ετικέτες – Tags
Κάθε tag είναι μια μικρή συσκευή εκπομπής και λήψης 

ραδιοσημάτων. Αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο 

κύκλωμα (microchip), στο οποίο αποθηκεύονται 

οι πληροφορίες και από μία κεραία. Σε πολλές 

περιπτώσεις, τα tags έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης 

ετικέτας στην οποία είναι εκτυπωμένη και κάποια 

οπτική πληροφορία (π.χ. bar-code). Είναι επίσης 

συνηθισμένη η χρήση ειδικών tags μέσα σε ανθεκτικά 

πλαστικά περιβλήματα, ώστε να λειτουργούν σε 

περιβάλλον ακραίων καταστάσεων και υπό ιδιαίτερα 

αντίξοες συνθήκες.

Η αρχική κωδικοποίηση των tags περιλαμβάνει την 

αποθήκευση του είδους και του σειριακού αριθμού 

του προϊόντος (δηλ. ουσιαστικά την ταυτότητά 

του). Αυτό γίνεται μαζικά μέσω ειδικών εκτυπωτών/

κωδικοποιητών RFID, με λειτουργίες αντίστοιχες των 

συνηθισμένων εκτυπωτών για ετικέτες bar-code. Στη 

συνέχεια, και σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, 

νέες πληροφορίες μπορούν να εισάγονται στα tags. Το 

είδος των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν 

είναι πραγματικά ανεξάντλητο και προσδιορίζεται από 

τις ανάγκες της επιχείρησης. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση ενός καταναλωτικού προϊόντος μπορεί να 

αποθηκεύεται η ημερομηνία και ώρα παραγωγής του 

(ή λήξης του για ευπαθή προϊόντα), η συγκεκριμένη 

γραμμή που το παρήγαγε, η θέση αποθήκευσής 

του, η επιχείρηση στην οποία πρέπει να αποσταλεί, 

η ημερομηνία και ώρα μεταφοράς/άφιξης στο 

κατάστημα λιανικής κ.ά.

Αναγνώστες – Readers
Ο αναγνώστης είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που 

λειτουργεί ως εξειδικευμένος πομποδέκτης για 

την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του κεντρικού 

υπολογιστή και των tags. Ανάλογα με την εφαρμογή, 

οι RFID αναγνώστες μπορεί να είναι σταθεροί σε 

κάποιο σημείο, φορητοί (αναγνώστες χειρός), 

τοποθετημένοι σε φορτηγά ή περονοφόρα 

οχήματα ή ακόμη, ενσωματωμένοι σε πύλες και 

άλλες ειδικές κατασκευές. Μπορούν επίσης να 

συνδέονται με εξωτερικούς αισθητήρες ή/και 

αυτοματισμούς, μεγιστοποιώντας έτσι την ευελιξία 

του συνολικού συστήματος. Ο αναγνώστης μπορεί 

να έχει ενσωματωμένη εσωτερική κεραία RFID ή να 

συνδέεται με εξωτερικές κεραίες ανάλογα με την 

εμβέλεια και το χώρο που πρέπει να καλύψει.

Ο τρόπος επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή 

εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή. 

Στην περίπτωση ενός σταθερού αναγνώστη, 

τοποθετημένου σε συγκεκριμένη θέση, η επικοινωνία 

μπορεί να είναι ενσύρματη (μέσω σειριακής θύρας 

ή τοπικού δικτύου LAN). Σε περιπτώσεις όπου οι 

αναγνώστες κινούνται σε σχετικά μικρή ακτίνα, είναι 

προτιμότερη η επικοινωνία με σύγχρονες ασύρματες 

τεχνολογίες μικρής εμβέλειας (WiFi, Bluetooth κλπ). 

Σε ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα οι 

εγχώριες ή διεθνείς μεταφορές, προτιμώνται τα δίκτυα 

επικοινωνιών μεγάλης εμβέλειας (κινητή τηλεφωνία 

GSM/GPRS/3G). Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης και του 

συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρων (GPS), έτσι 

ώστε να καταγράφεται και το γεωγραφικό στίγμα κατά 

τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Λογισμικό
Η καρδιά ενός συστήματος RFID είναι ωστόσο το 

εξειδικευμένο λογισμικό ενδιαμέσου (αναφέρεται 

συχνά ως RFID middleware), το οποίο αναλαμβάνει 

την επεξεργασία όλων των δεδομένων που 

διακινούνται από κάθε tag, ώστε να μετατραπούν σε 

αξιόπιστη και, κυρίως, χρήσιμη πληροφορία για τις 

διαδικασίες της επιχείρησης.

Αρχικά, μέσω του λογισμικού καθορίζεται ο 

τρόπος λειτουργίας των αναγνωστών, ώστε να 

βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα όλου του 

συστήματος (ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

εφαρμογής). Επιτυγχάνεται η συνεχής συλλογή 

και αποθήκευση των δεδομένων, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να είναι διαθέσιμο το ιστορικό όλων των 

διαδικασιών. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών ή άλλων αναφορών με ακριβή στοιχεία 

που απεικονίζουν τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας 

της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν δυνατή 

την ανάδειξη αδύνατων σημείων (bottlenecks) 

ή ελλείψεων στις διαδικασίες και μπορούν να 

οδηγήσουν σε πιθανή βελτίωσή τους.

Το ίδιο λογισμικό επιτελεί και την απαραίτητη 

διασύνδεση του συστήματος RFID με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα που ενδεχομένως 

λειτουργούν στην επιχείρηση (ERP, WMS ή άλλες 

λογιστικές εφαρμογές), οδηγώντας έτσι στην πλήρη 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.

Τρόπος λειτουργίας Περιγραφή υποσυστημάτων RFID



Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις εφαρμογές εστιάζεται 

στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία, 

αυτοματοποίηση, αποφυγή ανθρώπινων λαθών 

κ.ά. καθιστά την τεχνολογία RFID ιδανική για την 

αποτελεσματική οργάνωση και βελτιστοποίηση 

των διαδικασιών, αυξάνοντας πρακτικά την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης. Γενικά, η τεχνολογία 

RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 

εφαρμογή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

στους τομείς της παραγωγής, υπηρεσιών και 

εμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
(Supply-Chain Management)

Κεντρικές αποθήκες – 3PL
(3rd-Party Logistics)

Εγχώριες & διεθνείς μεταφορές – Διανομή
(Transportation - Distribution)

Λιανικό εμπόριο
(Retail)

Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων & προσωπικού
(Access Control)

Διαχείριση παγίων – εξοπλισμού
(Asset Management)

Διαχείριση έντυπων αρχείων
(Document Management)

Συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων
(Waste Management)

Υπηρεσίες διακίνησης δεμάτων – Ταχυμεταφορές 

(Courier)

Αυτοματοποίηση γραμμής παραγωγής

Συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαχείριση αποσκευών σε τερματικούς σταθμούς 

(αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.)

Τυπικές εφαρμογές

Η τεχνολογία RFID συνδυάζει μοναδικά 

πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες μεθόδους 

αναγνώρισης και ταυτοποίησης προϊόντων, όπως για 

παράδειγμα τα bar-codes. Ενδεικτικά:

Δεν είναι απαραίτητη η οπτική επαφή μεταξύ  

του αναγνώστη και των ετικετών. Επιτυγχάνεται 

αξιόπιστη ασύρματη εκπομπή/λήψη δεδομένων 

ανεξάρτητα από τη θέση, προσανατολισμό ή 

φυσική κατάσταση του tag (π.χ. λερωμένο ή 

φθαρμένο εξωτερικά). Η αναγνώρισή του είναι 

δυνατή, ακόμη κι αν είναι τοποθετημένο στο 

εσωτερικό της συσκευασίας του προϊόντος.

Η απόσταση ανάγνωσης (εμβέλεια συστήματος)  

είναι πολύ μεγαλύτερη και ρυθμιζόμενη. Μπορεί 

να κυμανθεί από μερικά εκατοστά έως μερικά 

μέτρα.

Η ανάγνωση των tags αποτελεί μια πλήρως  

αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια κάποιου 

χειριστή (αρκεί η ετικέτα να βρεθεί εντός του 

πεδίου εμβέλειας του αναγνώστη).

Είναι εφικτή η ανάγνωση & αυτόματη αναγνώριση  

πολλών tags ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτείται 

ξεχωριστή διαδικασία για κάθε ετικέτα (όπως στα 

bar-codes). Για παράδειγμα, δεν είναι αναγκαίο 

να ανοίξει μια συσκευασία και να αναγνωριστούν 

μεμονωμένα τα προϊόντα που περιέχει.

Τα σύγχρονα tags διαθέτουν πλέον μνήμη  

μεγάλης χωρητικότητας για την αποθήκευση 

δεδομένων. Κατά την ανάγνωση κάθε ετικέτας, 

υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής νέων στοιχείων 

στη μνήμη. Έτσι, η ιχνηλασιμότητα λαμβάνει νέες 

διαστάσεις, αφού κάθε προϊόν μπορεί πλέον να 

συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό και όχι απλά 

από τον κωδικό είδους ή το σειριακό αριθμό του.

Τα tags είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τις απλές  

χάρτινες ετικέτες bar-code. Ανάλογα με το υλικό 

κατασκευής τους, μπορούν να λειτουργούν σε 

αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η τεχνολογία RFID παρέχει υψηλή ασφάλεια των  

στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα tags. Τα 

δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφούν 

ή να αλλοιωθούν, ενώ έχουν τη δυνατότητα να 

ανταποκρίνονται σε αναγνώστες μόνο με χρήση 

κωδικού πρόσβασης (password) . Σε περίπτωση 

που κρίνεται αναγκαίο από την εφαρμογή, τα tags 

μπορούν ακόμη και να απενεργοποιηθούν μόνιμα 

(μια διαδικασία που τα καθιστά άχρηστα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την εμφανή υπεροχή 

των συστημάτων RFID έναντι των bar-codes, 

σε αρκετές εφαρμογές κρίνεται προτιμότερη η 

συνδυασμένη χρήση των δύο τεχνολογιών, σε μια 

προσπάθεια να επιτευχθεί βέλτιστη αποδοτικότητα, 

αξιοπιστία και ευελιξία του τελικού συστήματος.

Πλεονεκτήματα RFID

RFID  Μία τεχνολογία … απεριόριστες εφαρμογές !
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Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID 

μπορούν να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα οφέλη για τις 

επιχειρήσεις που αποφασίζουν να επενδύσουν στον 

εκσυγχρονισμό των κομβικών λειτουργικών σημείων 

και διαδικασιών τους.

Η αύξηση της παραγωγικότητας, ο έλεγχος και η 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των 

παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η μείωση του 

λειτουργικού κόστους αποτελούν μερικά από τα 

κυριότερα οφέλη.

Μείωση λειτουργικού κόστους
Η αυτοματοποίηση, η υψηλή αξιοπιστία, οι 

λεπτομερείς πληροφορίες και ο διαρκής έλεγχος των 

διαδικασιών οδηγούν σε δραστική μείωση λαθών 

που οφείλονται συνήθως σε ανθρώπινο παράγοντα. 

Τέτοια παραδείγματα είναι η αποστολή ελλιπών ή 

λανθασμένων παραγγελιών, η ασυμφωνία μεταξύ 

των προϊόντων και των παραστατικών που τα 

συνοδεύουν κ.ά. Συνεπώς, ο χρόνος που απαιτείται 

για τη διόρθωση αυτών των σφαλμάτων μπορεί να 

περιοριστεί σημαντικά, αποδεσμεύοντας παράλληλα 

προσωπικό και πόρους της επιχείρησης.

Η γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη απογραφή μέσω 

RFID, καθώς επίσης και η γνώση του ιστορικού 

αποθηκεύονται σε λάθος μέρος, θα παρέμεναν 

αδιάθετα ή σε αχρησία.

Τέλος, ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή, 

υπάρχουν πολλές ακόμη περιπτώσεις στις 

οποίες η τεχνολογία RFID μπορεί να μειώσει 

το λειτουργικό κόστος. Για παράδειγμα, σε μια 

μονάδα παραγωγής τα μηχανήματα μπορούν να 

έχουν tags με καταγεγραμμένο το ιστορικό και τον 

προγραμματισμό συντήρησής τους. Η εκτέλεση της 

περιοδικής ή έκτακτης συντήρησης ελέγχεται από ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα RFID που ενημερώνει 

έγκαιρα και λειτουργεί προληπτικά, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και ο χρόνος στον οποίο 

παραμένει ο εξοπλισμός εκτός λειτουργίας.

Επίσης, λόγω της διαρκούς και σε πραγματικό 
χρόνο ενημέρωσης του συστήματος, οι πόροι της 

επιχείρησης (προσωπικό, οχήματα κ.ά.) μπορούν να 

κατευθύνονται δυναμικά, ανάλογα με τις ανάγκες.

Αύξηση ανταγωνιστικότητας
Ο διαρκής έλεγχος των διαδικασιών, η γνώση 

του ιστορικού και η αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα 

που παρέχει η τεχνολογία RFID διασφαλίζουν 

υψηλή ποιότητα τόσο στα προϊόντα όσο και 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η διαχείριση 

των επιστροφών, ή ακόμη και της ανάκλησης 

προϊόντων, γίνεται πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά, 

εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πελατών.

Τέλος, η επιχείρηση με βάση τις λεπτομερείς 

πληροφορίες και τον όγκο δεδομένων που 

έχει στη διάθεσή της μέσω της υποδομής RFID, 

επιτυγχάνει ρεαλιστικές προβλέψεις και βέλτιστο 
προγραμματισμό διαδικασιών, αυξάνοντας την 

ανταγωνιστικότητά της.

Αύξηση παραγωγικότητας
Τα τεχνικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID 

οδηγούν σε μεγάλη μείωση του χρόνου που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση των περισσότερων 

διαδικασιών εντός της επιχείρησης. Η απογραφή, 

η παραλαβή και προετοιμασία των παραγγελιών, 

η αποθήκευση και δρομολόγηση των προϊόντων 

είναι μερικά παραδείγματα λειτουργιών που 

μπορούν να εκτελεστούν ταχύτερα. Έτσι, το ίδιο 

ανθρώπινο δυναμικό μπορεί στον ίδιο χρόνο να 

ολοκληρώσει περισσότερες εργασίες, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης και τον αντίστοιχο 

κύκλο εργασιών της.

Οι σημαντικές δυνατότητες αυτοματοποίησης που 

παρέχονται από τα συστήματα RFID εξασφαλίζουν 

την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση 

στις περισσότερες καθημερινές λειτουργίες. Έτσι, 

επιτυγχάνεται πιο ομαλή ροή διαδικασιών, οι οποίες 

εκτελούνται παράλληλα, χωρίς να δημιουργούνται 

κενά.

και του κύκλου ζωής των προϊόντων εντός της 

επιχείρησης μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του 
υπερβολικού αποθέματος και στην εξοικονόμηση 

κεφαλαίων, δεσμευμένων σε αποθηκευμένα προϊόντα 

που στην πραγματικότητα διακινούνται με πολύ πιο 

αργούς ρυθμούς απ' ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Έτσι, 

αποφεύγεται η εποχική απαξίωση εμπορευμάτων, 

ενώ παράλληλα αυξάνεται ο διαθέσιμος αποθηκευτι-

κός χώρος, ο οποίος μπορεί να οργανωθεί και να 

αξιοποιηθεί καλύτερα.

Η τεχνολογία RFID αυξάνει τη διαφάνεια στη δια-

κίνηση των προϊόντων και στη διαχείριση των πόρων 

της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη 

δραστική μείωση των απωλειών και στον εντοπισμό 

αντικειμένων (προϊόντα, εξοπλισμός κ.τ.λ.) που, επειδή 

Αύξηση παραγωγικότητας

Ταχύτητα διαδικασιών
Αυτοματοποίηση ενεργειών
Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

Διαρκής έλεγχος
Ιχνηλασιμότητα

Ποιότητα προϊόντων /υπηρεσιών
Βέλτιστος προγραμματισμός διαδικασιών

Μείωση λειτουργικού κόστους

Αποφυγή εποχικής απαξίωσης εμπορευμάτων
Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων
Αποφυγή λαθών
Μείωση απωλειών
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Η ThingMagic είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες 

ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας RFID, με 

μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ πεδίο βιομηχανικών 

και εμπορικών εφαρμογών. Στους πελάτες της 

συμπεριλαμβάνονται παγκοσμίως μερικές από 

τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου, 

αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες κατασκευών 

και βιομηχανικών αυτοματισμών. Τα προϊόντα της 

ThingMagic περιλαμβάνουν σταθερούς (fi xed) και 

ενσωματωμένους (embedded) αναγνώστες RFID, 

καθώς και λύσεις για την ενσωμάτωση OEM RFID 

τεχνολογίας σε πλήθος άλλων βιομηχανικών και 

εμπορικών προϊόντων.

Η ThingMagic είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση 

αρχιτεκτονικής Software-Defi ned Radio στο πεδίο 

των RFID. Οι "έξυπνοι" αναγνώστες της, με ευέλικτο 

σχεδιασμό, συνεισφέρουν στην ευρεία αποδοχή 

της τεχνολογίας RFID στη βιομηχανία. Η ανοικτή 

αρχιτεκτονική και η δυνατότητα απομακρυσμένης 

αναβάθμισης επιτρέπουν στις εταιρείες να 

συμβαδίζουν με τα πιο σύγχρονα πρότυπα, χωρίς 

το αντίστοιχο κόστος αντικατάστασης του ήδη 

υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η ThingMagic συστάθηκε το 2000 από ερευνητές του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 

και έχει την έδρα της στο Cambridge, ΜΑ των ΗΠΑ. 

Το 2007 ανακηρύχθηκε Technology Pioneer από το 

World Economic Forum.

Η Trinity Systems είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η εξειδίκευση 

σε ερευνητικά και τεχνικά θέματα της τεχνολογίας 

RFID της επιτρέπει να αναπτύσσει και να παρέχει 

ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες σε ένα ευρύ 

φάσμα εφαρμογών.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Trinity Systems αποτελεί 

εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή και Preferred Partner 

της ThingMagic, μιας από τις πρωτοπόρες εταιρείες 

κατασκευής εξοπλισμού RFID.

Επιπλέον, επενδύει ουσιαστικά στο χώρο, αναπτύσ-

σοντας τη δική της πλατφόρμα RFID middleware, 

προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη ευελιξία 

που θα της επιτρέπει να υλοποιεί προσαρμοσμένες 

εφαρμογές οποιασδήποτε κλίμακας.

Η Trinity Systems συμμετέχει στο πρόγραμμα BizSpark 

της Microsoft για startup τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Ως τμήμα του βασικού πεδίου εξειδίκευσής της, 

η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα 

της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (E&TA) 

στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή των RFID, 

συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων επικοινωνιών 

& δικτύων, της σχεδίασης κεραιών καθώς και των 

βιομηχανικών/περιβαλλοντικών ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων (WSN – Wireless Sensor Networks). 

Τα μέλη της έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα 

ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα τεχνολογιών 

αιχμής, συνεργαζόμενα με μεγάλες εταιρείες του 

χώρου (OTE, Cosmote, Microsoft Hellas).

Η Trinity Systems ιδρύθηκε το 2006, ως τεχνοβλαστός, 

από διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κων 

Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Αφορμή αποτέλεσε ο 

διαγωνισμός επιχειρηματικότητας “Καινοτόμες 

Ιδέες” που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στον οποίο έλαβαν το 1ο βραβείο 

για το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η εταιρεία είναι αμιγώς ιδιωτική, δε 

χρηματοδοτήθηκε από εξωτερικά επενδυτικά 

κεφάλαια (bootstrapping) και εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη.

① Μελέτη Σκοπιμότητας
 Feasibility Study

② Αναδιάρθρωση Εταιρικών Διαδικασιών
 Business Process Re-Engineering

③ Ανάπτυξη Λογισμικού
 Middleware/Software Development

④ Μελέτη Εφαρμογής/Εγκατάστασης
 Wireless Engineering (Site Survey, RF planning)

⑤ Εγκατάσταση Εξοπλισμού
 Deployment-Installation

⑥ Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη
 Maintenance & Technical Support


