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תובה מרחיבה את ההצטיידות במערכת :SaverOne
החברה תתקין עוד  140מערכות חדשות
לאחר תקופת התסות מוצלחת עם מערכת  ,SaverOneהחליטה תובה להגדיל משמעותית
את מספר המערכות המותקות ברכבי החברה :מ 25-ל165-
אורי גלבוע ,מכ"ל סייברוואן" :החברות הגדולות בישראל לוקחות אחריות על בטיחות
עובדיהן בקרוב עדכן על הצטרפות של חברות גדולות וספות".

חברת הטכולוגיה סייברוואן ,אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בהיגה
כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי ,הודיעה הבוקר לבורסה כי חתמה על הסכם עם תובה להרחבת ההצטיידות
במערכת . SaverOne
תובה תתקין  140מערכות חדשות בוסף ל 25-מערכות הקיימות בחברה ,ובכך תצטרף לחברות עק וספות,
שגם הן הרחיבו את ההצטיידות במערכת לאחר תקופת התסות מוצלחת ובייהן :קבוצת מיליום ,פרורי
ישראל ,פלקס ישראל וחברת החשמל.
בי ברס ,מהל תפעול ובטיחות מכירות קבוצת תובה מסר" :לאחר פיילוט מוצלח במסגרתו העובדים הביעו
שביעות רצון גבוהה מהמערכת של  ,SaverOneהחלטו להרחיב את הטמעת המערכת בצי הרכב שלו .בימים
אלה מתקיים פיילוט דומה גם בקרב הגי המשאיות בחברה".
אורי גלבוע ,מכ"ל סייברוואן מסר כי" :הרחבת ההצטיידות במערכת  SaverOneמעידה על האפקטיביות שלה
ואין חכם כבעל יסיון .אי שמח כי חברות ישראליות גדולות ומובילות במשק לוקחות אחריות על בטיחות
עובדיהן בהיגה .בקרוב עדכן על הצטרפות של חברות גדולות וספות".
מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר
הייד במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש .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.

