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מערכות  100חברת סייברוואן חתמה על הסכם להתקת 

SAVERONE  חברתללקוחות UTI 

, יבואית משאיות איסוזו UTIחברת  שיתוף פעולה חדש עםהסכם על הודיעה  חברת הטכולוגיה סייברוואן

  SaverOne המושכרות ללקוחותיה במערכת UTIאת משאיות  תצייד חברת סייברוואן ובמסגרתשלישראל, 

  .UTIמשאיות  100-תותקן בכ SaverOneבשלב הוכחי, מערכת 

  

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

 UTI (Universalחברת  עם שיתוף פעולה חדשהסכם היום על משימוש בטלפון סלולרי, הודיעה כתוצאה 

Trucks Israel) משאיות ואוטובוסים בארץ. 13,000-היבואן הישראלי הרשמי של רכבי איסוזו, עם למעלה מ  

 המושכרות ללקוחותיה במערכת UTIתצייד חברת סייברוואן את משאיות  UTIעם  במסגרת ההסכם

SaverOne  וכחי, מערכתבשלב הSaverOne משאיות  100-תותקן בכUTI.  

, המגדיל את UTIאמר, "או מרוצים מאוד משיתוף הפעולה החדש הזה עם  SaverOneגלבוע, מכ"ל אורי 

משאיות ואוטובוסים של איסוזו,  1,700-משכירה ללקוחותיה למעלה מ UTI. בסיס הלקוחות הפוטציאלי שלו

חדש הזה מייצג את המרכיב . שיתוף הפעולה הסייברוואןהמהווים פוטציאל משמעותי לטווח ארוך עבור 

החשוב באסטרטגיה שלו של שיתוף פעולה עם שחקי מפתח שיוכלו להשכיר רכבים ללקוחות העסקיים שלהם 

 למערכת שמגיה על ההג מפי תאוות  דוגמא לביקוש ההולך וגוברמותקת מראש. זוהי  SaverOneעם מערכת 

 המובילותחברות והליסיג עם שיתופי פעולה דומים ל המשךבא ב UTIשיתוף הפעולה החדש הזה עם דרכים. 

  , הרץ, אלדן ומאיר ליסיג".SIXTשלמה  בייהן:בישראל 

  

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

השתית של תאוות דרכים בארה"ב הייד במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות 

מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה.  25% -מיליארד דולר, כש 300 -בלבד עומדת על כ

טכולוגיית החברה מועת היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף 

  קטה ובטוחה.פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת היגה ש

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 

  ת דרכים.המהלות ציי רכב יש עיין רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוו


