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מערכת סייברוואן תפעל גם בטלפוים מתוצרת Apple
חברת סייברוואן ,הודיעה הבוקר כי השלימה את הפיתוח של מערכת סייברוואן גם למכשירי  iPhoneמתוצרת
 Appleובכך היא ייתן מעה לבעיית הסח הדעת בהיגה עבור ציי רכב שהגיהם משתמשים בסמארטפוים
עם שי סוגי מערכות ההפעלה –  iOSואדרואיד.
אורי גלבוע ,מכ"ל סייברוואן ":סיום פיתוח מערכת סייברוואן למשתמשי  iOSמהווה פריצת דרך טכולוגית
משמעותית ,ופותחת בפי החברה פוטציאל שוק גדול וסף" .

חברת הטכולוגיה סייברוואן ,אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בהיגה כתוצאה משימוש
בטלפון סלולרי ,הודיעה הבוקר לבורסה כי סיימה את שלב הפיתוח של גרסת מערכת סייברוואן למיעת היסח דעת מסוכן
בזמן היגה למערכת ההפעלה  IOSמבית ) Appleמכשירי  (iPhoneוהתקתה ברכבי משתמשי בטא ).(Beta Testing
להערכת החברה ,שלב זה יארך כשלושה שבועות שבסיומן תחל החברה במכירה מסחרית של מערכת סייברוואן למשתמשי
.IOS
על פי הערכות ,ל Apple-תח שוק של כ 28%-משוק הסמארטפוים בישראל ,והיא אחת מיצריות הסמארטפוים
הגדולות והפופולריות בעולם .השקת גרסת מערכת סייברוואן למשתמשי  IOSתאפשר לחברה להעיק מעה שלם לחברות
וארגוים שמשתמשים במקביל בשי סוגי מערכות ההפעלה )אדרואיד ו.(IOS-
מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר הייד
במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש .לאחר התקת מערכת סייברוואן ברכב ,ההג יכול להשתמש בסמארטפון
בזמן היגה רק לצורך הוצאת שיחות ,יווט ושמיעת מוסיקה ואין לו אפשרות להשתמש באפליקציות אחרות אשר עלולות
לסכן את חייו בזמן ההיגה .במידה וההג מקבל הודעות ווטסאפ בזמן ההיגה ,הן אין מתקבלות במכשיר עד אשר הוא
מסיים להוג ושולח ההודעה מקבל הודעה בווטסאפ כי "ההג מצא כעת בהיגה והוא מוזמן להתקשר".
במידה וההג מסה להשתמש בטלפון וסף ,אשר איו רשום במערכת ,המערכת מתריעה על כך והודעה שלחת לקצין
הרכב .חשוב לציין כי ההג איו יכול להפסיק את פעולת המערכת.

אורי גלבוע ,מכ"ל סייברוואן מסר כי" :הפעלת מערכת סייברוואן גם במערכת ההפעלה  IOSהיא צעד עק בפיתוח
המערכת ותתן מעה מושלם לבעיית הסח הדעת שגרם מהשימוש בסלולר ,גם אם ההגים משתמשים באייפוים מתוצרת

 Appleוגם אם הם משתמשים בסמארטפוים עם מערכת הפעלה של אדרואיד .הפיתוח יאפשר לכל הלקוחות ,קיימים
ופוטציאליים להתקין מערכות סייברוואן בציי הרכב שלהן.

על פי מחקרים ,העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת על כ 300 -מיליארד דולר ,כש 25% -מהתאוות
קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה .טכולוגיית החברה מועת היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים
במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת היגה שקטה ובטוחה.
שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים
ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם .לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין
רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

