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  לראשוה סייברוואן כסת לרשויות המקומיות:

 תתקין מערכות ותבצע פיילוט במ.א. בי שמעוןהחברה 

. : מועצה אזורית בי שמעוןמערכות של החברה ברשות מקומית 10סייברוואן תתקין בקרוב בפעם הראשוה 

  פלסאון.פיילוטים עם הסון ישראל ו 2חתמה החברה על  ,בוסף

חברת הטכולוגיה סייברוואן, אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בהיגה כתוצאה משימוש 

ביצוע פיילוט במסגרתו יותקו  לע מועצה אזורית בי שמעוןעם סיכמה , הודיעה הבוקר לבורסה כי בטלפון סלולרי

רה רכבים פרטיים של עובדי המועצה. זאת הפעם הראשוה בה החברה מתקיה את מערכותיה בעש SaverOne מערכות 

  ברכבים של רשות מקומית. 

רכבים פרטיים של עובדי  -בSaverOne 3להתקת מערכות  עם חברת הסון ישראל פיילוטבוסף חתמה סייברוואן על 

   פרטיים של ההלת החברה ועובדיהרכבים מערכות ב 10להתקת פלסאון ופיילוט עם חברת  החברה

אורי גלבוע, מכ"ל סייברוואן מסר כי: "אי שמח על כיסתו בפעם הראשוה למגזר המויציפלי ומברך את מועצה אזורית 

בי שמעון על הצעד החשוב שהיא עשתה למען הגברת הבטיחות של עובדיה. אי מאמין כי זוהי הסוית הראשוה במגזר 

  בר בשבועות הקרובים ראה רשויות מקומיות וספות שיתקיו את מערכות החברה ברכביהן".  המויציפלי וכ

לפיילוטים וספים שהחברה מבצעת בחודשים האחרוים בחברות ממשלתיות כמו  פיםמצטר שלושת הפיילוטים החדשים

ת מסחריות גדולות כמו מערכות בחודש שעבר וחברו 30חברת החשמל ורכבת ישראל, לצד צה"ל בו החלה התקה של 

  תובה וצ'מפיון מוטורוס. 

, ובחודש שעבר מערכות 250מיליום בה היא מתקיה הלוגיסטיקה  סייברוואן התחילה גם בהתקה מסחרית בחברת  

סייברוואן תמכור, במסגרתו לשוק הליסיג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אלדן כסה לראשוה 

בכלי הרכב שאלדן מחכירה ללקוחותיה, על בסיס הזמות שתזמין  Saveroneשירות ואחריות למערכות תתקין ותעיק 

  אלדן מעת לעת וכן על בסיס הפיית לקוחות החברה ולקוחות פוטציאליים שלהם רכבים המוחכרים מאלדן.

  

ציות שוות במכשיר הייד מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליק

במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת 

מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה. טכולוגיית החברה מועת  25% -מיליארד דולר, כש 300 -על כ

שומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליי

  היגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים 

וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם. לחברות ביטוח 

  רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

 


