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   Net -Eyeעל הסכם מסחרי עם  חתמה סייברוואן

   SaverOneבמערכת  Net™ Protect-Eye פתרון לשילוב של

ללקוחות ותספק שכבת הגה וספת  SaverOneבמערכת  Eye-Net™ Protect פתרוןתטמיע את סייברוואן 

SaverOne .Eye-Net  את מערכת תציג  SaverOne  יות ולגופים גדולים בחו"ל עימם ישיות רכב יפליצר

  לה קשרים עסקיים

  

שבמסגרתו  ,.Eye-Net Mobile Ltdלבורסה כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה מסחרי עם  היוםחברת סייברוואן הודיעה 

 .סח דעת סלולרי בהיגהלמיעת ה תהמיועד SaverOne במערכת של Eye-Net Protectאת פתרון  תשלב חברת סייברוואן

במטרה להציע שכבת הגה וספת ולהגביר את  סייברוואן של בפתרון וטמעי Eye-Net Protectעל פי ההסכם, פתרון 

ט בתוך הפתרון של -תאוות דרכים על ידי מתן התרעה להגים אודות התגשויות אפשריות. שילוב איייכולתו למוע 

 שתירישיון של  במודלאופציוליות יכולות מהצעה של מספר  ובעה ,פוטציאל לחלוקת הכסות מאפשר סייברוואן

 .בתשלום

 10%-לחברות מסוימות איתן יש לה קשרים עסקיים, בתמורה ל ט-אייתציג את  סייברוואןכי  קובעכמו כן, ההסכם 

תציג את  ט-איי, מגד .סייברוואןעל ידי  שהוצג שלישיבמסגרת עסקה מסחרית עם צד  ט-איי תקבלמההכסות ש

  קשרים עסקיים. ט-לאייוגופים עסקיים איתם יש  יפיםרכב  ליצרי סייברוואן

, שיתוף פעולה ראשון של סייברוואן עם Eye-Netאו שמחים על שיתוף הפעולה עם אורי גלבוע, מכ"ל סייברוואן, מסר: 

דרכים. סייברוואן, כחלק מהאסטרטגיה שלה, מעויית וצמצום תאוות הצלת חיים בוספת העוסקת  טכולוגיתחברה 

יאפשר ללקוחות   Eye-Net  ושיתוף הפעולה עםרותים וספים הקשורים לבטיחות ומיעת תאוות ילספק ללקוחותיה ש

 ממערכת הגה משלימה.  להותסייברוואן 

  

"Eye-Net  וכחותה בעולם הרכב עם השותפות המסחרית חתמה עםמרחיבה אתומציעה את  סייברוואן החדשה ש

הפיתרון המשולב לציי רכב שוים. הסירגיה בין שתי החברות ומוצריהן משפרת את הגת ההג, בוסף למערכות סיוע 

, אמר דרור אלבז, "להציל פשותתאוות הדרכים ו להקטין את מספר שעשוי) הקיימות, מה ADASמתקדם להגים (

בהתמודדות עם  יקבע סטדרט חדשאי מאמין ששיתוף פעולה ישראלי זה , כמו כן" .Eye-Net Mobileסמכ"ל חברת 

  ."הגים ויפחית את השימוש בטלפוים יידים בזמן היגה.של סח הדעת יההגורם המוביל ל

  

מהתאוות  25% -מיליארד דולר, כש 300 -על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת על כ

טכולוגיית החברה מועת היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה. 

  במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת היגה שקטה ובטוחה.



                                                                     
  

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

יגה ומסכים את משתמשי הכביש. שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן במהלך ה

מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם. לחברות ביטוח 

  יות כתוצאה מתאוות דרכים.וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין רב בהפחתת זקים ועלו

  


