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חתמה על חמישה הסכמי פיילוט וספים עם חברת סייברוואן 

  חברות גדולות

עם חמש חברות  SaverOneחתמה על הסכמי פיילוט חדשים להתקת מערכת סייברוואן 

י.ש.ע - ים, זוקו שילובים וחדשות: איי.סי.אל גרופ, פלקס ישראל, בית תקשורת מחשב

  , זאת בוסף לעשרות פיילוטים וספים פעילים אותם היא מפעילה כיום. הובלות

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

איי.סי.אל רות: חתמה על חמישה הסכמי פיילוט חדשים עם החבמשימוש בטלפון סלולרי, הודיעה הבוקר לבורסה כי 

(לשעבר כימיקלים לישראל) וחברת הבת מפעלי תובלה בע"מ, חברה מובילה בארץ ובעולם בייצור אשלג ודשים  גרופ

אחרים, פוספט, מגזיום, ברום ותרכובותיו. במסגרת הפיילוט, החברה התקיה מערכת סייברוואן בשישה רכבים של 

הרכב והבטיחות. לחברה האם ולקבוצות הבות צי המוה מאות  מהלים בכירים ובעלי תפקידים בתחום התפעול,

 רכבים פרטיים ועשרות משאיות (בחברת הבת, מפעלי תובלה בע"מ). 

 200,000-קבלית שירותי הייצור האלקטרוי מהגדולות והמוכרות בעולם, והגדולה בישראל, אשר לה כ – פלקס ישראל

ל. במסגרת הפיילוט, החברה תתקין מערכות בעשרה רכבים של חברי עובדים בישרא 4,000- עובדים ברחבי העולם וכ

 ההלה ואשי צוות וספים במחלקות השוות. לפלקס ישראל צי רכב של מאות רכבים פרטיים.

מהחברות המובילות בישראל בפתרוות ושירותי איטגרציה מקצה לקצה. במסגרת הפיילוט,  – בית תקשורת מחשבים

רכבים בצי הרכב של בית תקשורת ומחשבים, אשר לה צי של מאות כלי רכב  20- סייברוואן ב החברה תתקין מערכות

 פרטיים.

, מהקבוצות המובילות בישראל ביבוא, שיווק ומכירה של ציוד, חלפים, Caterpillarיבואית המותג  – זוקו שילובים

רגיה, המים, התעשייה והאוטומוטיב. ייזום פרויקטים ומתן שירותים מתקדמים בתחומי התשתיות, התחבורה, הא

במסגרת הפיילוט, החברה תתקין חמש מערכות סייברוואן ברכבים ומשאיות של זוקו שילובים. לזוקו שילובים צי של 

 עשרות יידות שירות ומשאיות.

חברת הובלות המתמחה בהובלה כבדה ומופים, לחברה צי של עשרות משאיות. במסגרת  – י.ש.ע. הובלות בע"מ

 הפיילוט, החברה תתקין במשאיות י.ש.ע. הובלות בע"מ חמש מערכות סייברוואן למשאיות.

  

גופים וחברות הפיילוטים החדשים מצטרפים לעשרות פיילוטים אחרים אותם מפעילה סייברוואן בישראל, בין היתר עם 

. רכבת ישראלו ישראל, דואר ישראל שראל, פלסאוןקבוצת מיליום, הסון י צה"ל, תובה, חברת חשמל, כמו 

הפיילוטים שביצעה סייברוואן עם פרורי ישראל וקבוצת מיליום, הפכו לעסקאות כוללות כאשר החברות החליטו 

  . SaverOneלצייד את מרבית הרכבים בחברות במערכת 

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

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



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

  סביבת היגה שקטה ובטוחה.

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

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

  עיין רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

  

, אחת משלוש IVECOתחל בשיתוף פעולה עם עקית המשאיות האיטלקית סייברוואן כי  יעהלפי כשבוע וחצי הוד

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

 ע"י מהדסי SaverOneתחל להתקין במשאיות החברה באיטליה את מערכת  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 מייצרת. כחלק מוב  

 


