


Leantegra: загальна інформація 

це ІоТ-компанія, яка розробляє програмне та апаратне 

забезпечення для локаційної аналітики всередині 

приміщень.

 Проксіміті маркетинг

 Система позиціонування в режимі реального часу 

(RTLS)

 Локаційна аналітика

Супермаркети, торгові центри, аеропорти, шахти, 

Smart City

Понад 50 членів команди в Нью-Йорку, Нешвілі, 

Саннівейлі, Торонто, Дубай, Тель-Авіві та Києві

Наші рішення

LEANTEGRA

Області використання

Наша команда



Клієнти та партнери



Дані та інформація про Leantegra

8+
комерційних
релізів основного
продукту на рік

8+
країн з нашими 
установками

30+
проектів по світу

500+
нових В2В лідів щомісяця

200 000
точок з RTLS даними, 

що збираються нашою 

системою щомісяця

50+
членів команди



RTLS

LEANTEGRA RTLS
дозволяє визначити локацію особи чи ресурсу
всередині приміщення у режимі реального часу 
використовуючи технології Wi-Fi,
Bluetooth Low Energy (BLE) та Ultra-wideband (UWB).

Переваги використання RTLS:

 Оптимізація операційної діяльності 
підприємства

 Поліпшення управління матеріально-
технічними ресурсами

 Моніторинг переміщення об’єктів та персоналу

 Покращення обслуговування споживачів та
підвищення їх задоволеності сервісом

 Оптимізація розподілу поточних завдань серед   
наявних трудових ресурсів



Локаційна аналітика

ЛОКАЦІЙНА АНАЛІТИКА
LEANTEGRA 
Дає можливість аналізувати переміщення людей та
предметів. Локаційна аналітика відображає ключові для 
бізнесу показники та дозволяє впливати на результати
операційної діяльності.

Переваги локаційної аналітики:

 Підвищення ефективності
виробничих зон

 Оптимізація розміщення 
матеріально-технічних ресурсів 
або товарів на складі

 Надання вичерпної інформації 
щодо переміщення людей та 
предметів в межах виробничих 
зон та їх подальшого аналізу

 Оптимізація розподілу 
необхідного  персоналу в 
приміщенні

(



Проект — TagVance, Туреччина

Індустрія: гірнича справа

Рішення: система позиціонування в 
реальному часі BLE RTLS

Зона покриття: довжина першої шахти 
складає 250 метрів, довжина другої — 5 
кілометрів.

Ціль установки: моніторинг 
місцезнаходження працівників шахти у 
тунелі, та у випадку аварії – визначення їх
приблизного розташування та підвищення
їх шансів на порятунок.

• Перша шахта встановила 4 WiRange та 
10 WiBeacon BLE-пристроїв.

• Друга шахта встановила більше 50 
WiRange та більше 100 WiBeacon BLE-
пристроїв.

Плани на майбутнє: Leantegra планує 
розширити свою діяльність в цій індустрії та 
розмістити BLE RTLS системи у 500 інших 
шахтах по всій країні.



Проект — Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Індустрія: аеропорти

Рішення: система управління чергами на 
основі Wi-Fi RTLS

Зона покриття: 2000 квадратних метрів, що 
включають зони контролю на безпеку та 
паспортного контролю

Ціль установки: основною метою було 
досягнення повного дотримання вимог 
якості сервісу аеропортів (період очікування 
пасажирів в черзі не повинен перевищувати 
15 хвилин) та оптимізація операційної 
діяльності на основі даних прогнозної 
аналітики.

У результаті цього проекту Бориспіль 
отримав доступ до таких локаційних звітів, як 
загальна кількість пасажирів, середній час 
очікування у черзі та час проходження певної 
зони, а також даних прогнозної аналітики, що 
дозволяють передбачати час очікування 
пасажирів.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


