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  בשיתוף פעולה ראשון עם יצרית משאיות:חברת סייברוואן 

לבחית התקת מערכת  IVECOתחל פיילוט עם חברת 

SaverOne טגרלי מהמשאיות של החברהכחלק אי  

אחת משלוש , IVECOסייברוואן פורצת לחו"ל: לראשוה תערוך החברה פיילוט עם חברת המשאיות 

יעד זהו  לבחית התקת המערכת במשאיות החברה החדשות שייוצרו. ,יצריות המשאיות הגדולות באירופה

  ישירות לציי רכב. Market Afterהמערכת כמערכת  אסטרטגי של החברה בהמשך לשיווק

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

, אחת משלוש IVECOתחל בשיתוף פעולה עם עקית המשאיות האיטלקית בטלפון סלולרי, הודיעה הבוקר לבורסה כי 

כחלק איטגרלי ממערכות   SaverOne יצריות המשאיות הגדולות באירופה, במסגרתו תבחן היתכות להטמעת מערכת

 ע"י מהדסי SaverOneלהתקין במשאיות החברה באיטליה את מערכת  תחל IVECOהבטיחות במשאיות. חברת 

IVECO  שי סייברוואן, זאת במסגרת פיילוט שייארך כמה שבועות. במידה והפיילוט יוכתר כמוצלח, תשקולבהדרכת א

IVECO  להתקין את מערכתSaverOne .ה מהמשאיות אותן היא מייצרתכחלק מוב   

יעד אסטרטגי של החברה בהמשך זהו שיתוף הפעולה הראשון של חברת סייברוואן עם יצרית משאיות בחו"ל, וזהו 

  יי רכב.ישירות לצ Market Afterת המערכת כמערכ לשיווק

  

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

 ות דרכים בארה"ב בלבד עומדת במהלךתית של תאוים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השהיגה ומסכ

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

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

  היגה שקטה ובטוחה.

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

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

  רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

  

חברה לחברת פרורי ישראל,  Saverone מערכות 51לאספקת והתקת  הסכםחתמה על הודיעה החברה כי  חודשלפי כ

 פיילוט הייתה בין החברות הראשוות שהתחילו שהחצי אשר לפי כ, R&Rהעולמית וחברת  סטלהבבעלות משותפת של 

  מערכות ברכבי החברה.  15 הותקובמסגרתו  ,עם סייברוואן



                                                                       
בהתקה מסחרית לפי מספר חודשים שהחלה  ,סייברוואןשל חברת  השי המסחרי הוא ההסכםעם פרורי ישראל  ההסכם

פעילים בין היתר בצה"ל, חברת  . כיום לחברה יש פיילוטיםמערכות 250מיליום בה היא מתקיה הלוגיסטיקה  קבוצתב

  החשמל, תובה, פלסאון, הסון ומ.א. אזורית בי שמעון, שגם הם מהווים פוטציאל להסכמים מסחריים דומים. 

כסה החברה לראשוה לתחום התחבורה הציבורית כאשר חתמה על הסכם פיילוט עם חברת  שלושה חודשיםלפי כ

, זאת לאחר Hertzעם חברת  חדש סיג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולהשוק הליהרחיבה את פעילותה בקווים ו

  שלפי כחמישה חודשים חתמה על הסכם דומה עם חברת אלדן. 

 


