
                                                                                      

 Saint-Gobainמרחיבה את ההסכם עם טראקנט 

 

Saint-Gobain ,ה בפלטפורמ בתשלום   תרחיב את השימוש

ובסה״כ תשלם על מפעלים באירופה  2לעוד טראקנט  שפיתחה

 מפעלים הכוללים עשרות אלפי נסיעות בשנה  5

  

  מדובר בתוספת של עוד עשרות אלפי נסיעות בשנה 

 

  מלפני מספר שבועות  גוביין-נטסהודעה זו היא המשך ישיר של הודעת

על  ההטמעה המוצלחת של המערכת ועל החלטתה להתחיל לשלם על 

 השימוש במערכת 

 

 אירופה ברחבי הפועלת בינלאומית מקבוצה חלק איה גוביין-נטס חברת 

התאמה ותשתמש במערכת של טראקנט לביצוע ספרד, איטליה, צרפת, 

לשיפור היעילות  ,חכמה בין מקום פנוי להובלה במשאיות לבין מטענים

 והרווחיות של החברות 

 

 מאות אלפי נסיעות בשנה ברחבי אירופהגוביין -נטסל  

 



  מיליארד יורו והחברה התחייבה  43סנט גוביין נסחרת לפי שווי חברה של

למדיניות ירוקה מאוד אגרסיבית אותה הוא מצפה להשיג גם באמצעות 

בפליטת הפחמן והקטנה של  22%המערכת של טראקנט . ירידה של 

 מזיהום שנגרם כתוצאה משימוש במים  02%

 

 

 רחיב את השימוש לה, Saint-Gobain החלטת״ :רהלדברי מר חנן פרידמן, מנכ״ל ומייסד החב

 החברההגדול שרוכשת  אמוןלעוד מפעלים באירופה מוכיח את הבפלטפורמת טראקנט 

ומאשרר את היעילות והרווחיות שהביאה עימה השימוש במערכת  בטכנולוגיה שפיתחנו

 .לחברה

 מקבוצה חלק הינה, Saint-Gobain Romania חברת, שכן עבורנואסטרטגי מדובר בהסכם 

מפעלים לייצור זכוכית  8-כ מפעילה גוביין-סנט חברת. אירופה ברחבי הפועלת בינלאומית

 עתידה והיא החברה שלמפעלים  3-במוטמעת  טראקנטהפלטפורמה של  יוםהברומניה. כבר 

 ״ברחבי אירופה  במהלך השנה הקרובה המפעלים ביתר מוטמעת להיות

 

מאפשרת התאמה חכמה בין הפלטפורמה המפתחת  ,טראנ( טראקנט , ישראל, )ת״א:2222 אוגוסט  22

קיבלה  כימודיעה היום  מקום פנוי להובלה במשאיות לבין מטענים לשיפור היעילות והרווחיות של החברות

בפלטפורמת טראקנט  לשימוש תקשרותהה את רחיבלה הבכוונת כי Saint-Gobain Romania מחברתהודעה 

על הארכת  Saint-Gobainעוד שני מפעלים באירופה . כזכור הודעה זה היא המשך ישיר של הודעת ל

החודשים  6,  עליהם חתמה בעבר . כזכור  שנים 4 -מתוך ה  3.3נוספת של עוד תקופה ההסכם עם טראנקט  

בפלטפורמת  להמשיך ולהשתמש ולהחליט אם ברצונ הלקוחללא תמורה, כאשר לאחריה רשאי היו הראשונים 

ובנוסף להטמיע את המערכת  השנהבהסכם שנחתם מוקדם  שפורטובתעריפים  טראקנט תמורת תשלום,

 כעת החליטה החברה להעמיק עוד יותר את שיתוף הפעולה עם טראקנט .  .בשאר מפעלי החברה



Saint-Gobain Romania 8 -כ מפעילה החברה, היא חלק מקבוצה בינלאומית הפועלת ברחבי אירופה 

 במהלךמפעלים כבר מוטמעת הפלטפורמה של טראקנט.  3-בכ, מתוכם אשר, ברומניה זכוכית לייצור מפעלים

 המפעלים הנותרים.  בחמשתשל טראקנט  הפלטפורמה את להטמיע החברה צפויההשנה הקרובה 

, טראקנט לפלטפורמת הלקוח מפעלי יתר לחיבור או נסיעות לכמות הלקוחכי אין כל התחייבות של  יובהר

 מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה.

 

 גוביין-סנט קבוצת אודות

Saint-Gobain Romania :ממכירות  53%-למעלה מ היא חלק מקבוצה בינלאומית הפועלת ברחבי אירופה

גוביין פעילה מאוד גם בשווקים -סנט -בעיקר לבנייה חדשה ולשיפוץ מגורים  -גוביין מתבצעות בשוק הבנייה -סן

תעשייתיים. הקבוצה מספקת את מומחיותה בתחומי חדשנות ופיתוח משותף באמצעות מגוון רחב של 

, כגון רכב, אווירונאוטיקה, בריאות, ביטחון חומרים בעלי ביצועים גבוהים ליישומים תובעניים במגזרים מגוונים

 והגנה ואפילו תעשיות המזון והמשקאות. 

 

 :  Saint-Gobainקבוצתלינק לאתר של 

gobain.com/en-https://www.saint 

 

 

 אודות החברה

Trucknet פלטפורמת מפתחת  OIL IN ONEשרשרת של דיגיטציה וייעול לניהול ענן מבוססת, ירוקה 

 מחשבון הכוללת (MLולמידת מכונת ) ,(BL) עסקית בינה, AI)) מלאכותית בינה מבוססת והתובלההאספקה 

חכמה על בסיס מיקום בין משאיות למטענים  תאוטומטי התאמה ויכולות פחמן פליטות וצמצום לחישוב לין און

 .  B2B -ה לשוקהכוללת פתרון תשלום קל ומהיר 

 באופן הריקות נסיעותה את למזער ולוגיסטיקה הובלה לחברות מאפשרת Trucknet חברת של הפלטפורמה

 תחבורהה בתחום אחרות חברות עם זמינים רכבים של יאוטומט תיעדוף ממשק ידי על ,משמעותי

  מטענים. ת ריקות לביןומשאי ביןבסיס מיקום  על חכמה התאמה ביצוע ידי על, לוגיסטיקההו

https://www.saint-gobain.com/en


של תובלה יבשתית עבור חברות המנהלות ציי  ואופטימיזציה מלאה אוטומציה מאפשר Trucknetשל  הפתרון

 את משפרת ובכך, בעלויות משמעותית והוזלה התייעלות  לכדישל שירותי לוגיסטיקה  וצרכנים רכב מסחריים

את כמות  מפחיתההחברות, מוזילה את מחיר השירות,  מגדילה את הרווחיות,  של והרווחיות היעילות

  .הסביבה באיכות והפגיעה המזהמים פליטת את מפחיתהוהמשאיות הריקות בכבישים 

. פלטפורמת החכמה השיתופית התחבורה בתחוםמקצועי ייחודי  מערך לייסד, שמה לה למטרה החברה

המובילות,  טלמאטיקה ומערכות TMS –מתממשקת עם כלל מערכות סידור העבודה  Trucknetהתוכנה של 

ובכך מאפשרת לחברות ההובלה שיפור ואופטימיזציה בניהול ציי הרכב ושיתוף משאבים, תוך שימוש הדדי 

 וללקוח לנהגים המותאמים לניהול ממשקים פיתחה טראקנטבמסמכים דיגיטליים )ללא צורך בהדפסתם(, 

 .המערכת באמצעות תשלומים לביצוע פתרונות מתןמלאה, ניטור ושקיפות וכן,  חיבוריות אפשריםהמ הסופי

 לשנת ונכוןטריליון דולרים,  63.36-בשוק התחבורה והלוגיסטיקה הבינלאומי ששווי מוערך בכ פועלת טראקנט

, 05%המשאיות הריקות בעולם: אירופה  נתוני. לקוחות 4222-וכ מחוברות משאיות מיליון כחצי לחברה 0202

,  0202במהלך חודש אוקטובר  רנו קבוצת עם משותף פיילוט ביצעה החברה. 46% ואסיה 36%ארצות הברית 

של רנו, המבצעת מרכזים לכל הזמנת עבודה ודרכה איתרה את  bidבמהלכו בוצעה התחברות למערכת 

כי שימוש בפלטפורמה מביא לכדי  הוכיחו. הפיילוט הקבלנים כל בסיס המיקום שלהם ביחס לבקשות של רנ

 068ב בשבועיים יורו 663,222 של חיסכוןלכדי  עדהלוגיסטיקה  שירותיביעילות וברווחיות   65%שיפור של 

 (.68% של הצלחהנסיעות ) 356 מתוך  נסיעות

 בשל, לוגיסטיקה לחברות הובלה עלויות ולחסוך לייעל הפלטפורמה של יכולתה את המחישו הניסוי תוצאות

 קרבתם סמך על, היתר בין, הובלות לקבלני ההובלה הזמנות את מתאימה טראקנט שפלטפורמת העובדה

 .ההובלה בעלות לחסוך וכך יותר זולות מחיר הצעות להגיש להם שמאפשר מה, המטען למיקום הגיאוגרפית

 הפרוסים עובדים 42-כ מעסיקה, החברה כמנכ״ל המכהן פרידמן חנן מר ידי על 0266 בשנת שהוקמה החברה

 DSV עם חברות מובילות בארץ ובעולם ביניהם, ופיילוטיםהסכמים חתומים  לטראקנט. בעולם משרדים פני על

LA POST, DPD ChrnoPost All Cargo  ועודודואר ישראל . 

 

 

 

 

 



 


