
                                                                                      

 

מחסור ל מידי הסכם נוסף לחברת טראקנט המתמחה במתן פתרון

 .ובשרשרת האספקה בזמינות במשאיות תובלה העצום

 

עם חברת חברת טראקנט חתמה היום על הסכם 

אומגה טכנולוגיות מתקדמות, ביחד יקדמו פיילוט עם 

 העולמית. Shell"" חברת

 

במסגרת ההסכם חברת טראקנט תשתף פעולה עם חברת אומגה 

התאגיד  מתקדמות, לצורך קידום שיתוף הפעולה עםטכנולוגיות 

, ולאחר מכן בתחילהבדרום אפריקה  ,"Royal Dutch Shell"י ההולנד

  באירופה.

 

אני שמח לבשר על הסכם נוסף שנחתם עם " לדברי מר חנן פרידמן מייסד ומנכל החברה:

הפוך לאחת המקרב אותנו בצעדי ענק ל הישראלית, אומגה טכנולוגיות מתקדמות תחבר

מהחברות המרכזיות והחשובות בעולם בתחום התחבורה השיתופית ובכך לקיים גם את עקרון 

 ת  שיתוף פעולה עם חבר נקדםהקיימות, ולשמור על כדור הארץ. במסגרת ההסכם אנו 



"Royal Dutch Shell"  אשר היא חלק מהתאגיד"Shell הגדול בעולם בתחום " התאגיד הפרטי

בדרום אפריקה, סולל לנו את הדרך  "Royal Dutch Shell"הפיילוט עם חברת  ,האנרגיה

" גם באירופה, מקום בו הפלטפורמה שלנו מוטמעת בכמה Shellלפיילוטים נוספים עם חברת "

 בעולם בתחום התובלה היבשתית"מהחברות הגדולות 

 

חברת טראקנט שמחה לעדכן כי חתמה היום על  ,טראנ( טראקנט , ישראל, )ת״א:2021 לדצמבר  8ישראל  

 Royal"י הסכם עם חברת אומגה טכנולוגיות מתקדמות לצורך קידום שיתוף הפעולה עם התאגיד ההולנד

Dutch Shell", בעולםתאגיד האנרגיה הגדול מא חלק ואשר ה, Shell"." 

על ידי חברת  ושפותח RFIDמדבקות  16,000-לבצע שימוש ב Shell-מאפשר ל Shell-סכם בין אומגה להה

 . בדרום אפריקה לטובת ביצוע תשלום מאובטח לתדלוק משאיות אומגה,

 :הם ההסכםפי לחברת אומגה טכנולוגיות חברת טראקנט להקווים המנחים בשיתוף הפעולה בין 

, תוך Shellולטובת שיתופי פעולה עם הצדדים יפעלו על מנת לקדם הזדמנויות עסקיות משותפות,  .1

 התמקדות בראש ובראשונה בדרום אפריקה ולאחר מכן גם באירופה.

הצדדים יפעלו על מנת לקדם מיזם משותף או שותפות בדרך של רכישת נכסים, רכישת מניות, מיזוג או  .2

 שיסוכמו.בדרכים משפטיות אחרות ככל 

הצדדים יפעלו לטובת פיתוח קשרים עסקיים משותפים לקידום המוצרים והשירותים המוצעים על ידי כל  .3

 אחד מהצדדים. 

 הצדדים ינהלו דיונים שבועיים שוטפים בנוגע להתקדמות שיתוף הפעולה ביניהם. .4

 

 אודות חברת אומגה טכנולוגיות מתקדמות בע"מ:



 יםפתרונות טכנולוגיים אשר מייעל הוא ועיקר פועלה 1988 בשנת בישראל, הוקמה טכנולוגיות אומגהחברת 

מאובטחים ומוצפנים אל תוך מערכות  RFIDכגון מנגנוני , תהליכים עסקיים תוך שילוב של טכנולוגיות חדשות

 אקולוגיות שונות.

ציים, בעיקר  , כוללת בתוכה פתרונות תשלום וכן פתרונות לניהולטכנולוגיות חבילת המוצרים של אומגה

 לתעשיות הנפט, התחבורה והבנקאות.

 

נקבע כי הצדדים יפעלו לקידום שיתוף הפעולה בין החברות, בהתאם לשיקול דעתם,  במסמך העקרונות

. ככל שלא הגיעו הצדדים מסמך העקרונותימים ממועד חתימת  120ולחתימה על הסכם מפורט ומחייב בתוך 

בתוך התקופה האמורה והתקופה האמורה לא הוארכה על ידיהם, אין להסכמה ולא התקשרו בהסכם מפורט 

 ולא יהיה למסמך העקרונות כל תוקף מחייב.

המידע המובא לעיל בדבר שיתוף הפעולה עם אומגה הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים 

ה אינה יכולה להעריך בשלב זה בידיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החבר

את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל, ואת היקף השימוש הצפוי של אומגה בפלטפורמת 

 טראקנט. 

 

 אודות החברה

Trucknet Enterprise מספקת פלטפורמה דיגיטלית   ALL IN ONEחברות להמאפשרת  ,ענן מבוססת, ירוקה

משלוחים בכל  אופטימיזציה שללוגיסטיקה להפחית את עלויות ההובלה ולחסוך במשאבים על ידי תחבורה ו

 הפלטפורמה. ((ML מידת מכונהול (BI), בינה עסקית (AI) באמצעות בינה מלאכותיתוזאת התחבורה  אופני

מיקום בין חכמה על בסיס  תאוטומטי התאמה ויכולותציי רכב של  CO2ת ופליטלחישוב כוללת כלי מקוון 

 .B2B-ה לשוקמשאיות למטענים, הכוללת פתרון תשלום קל ומהיר 

 באופןנסיעות הריקות המאפשרת לחברות הובלה ולוגיסטיקה למזער את  Trucknetהפלטפורמה של 

תחבורה ה בתחוםשל רכבים זמינים עם חברות אחרות  יאוטומט תיעדוף, על ידי ממשק משמעותי

 ת ריקות לבין מטענים. ובסיס מיקום בין משאי עללוגיסטיקה, על ידי ביצוע התאמה חכמה הו



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

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

את כמות  מפחיתההיעילות והרווחיות של החברות, מוזילה את מחיר השירות, מגדילה את הרווחיות, 

 ומסייעת ,מפחיתה את פליטת המזהמים והפגיעה באיכות הסביבהכתוצאה מכך והמשאיות הריקות בכבישים 

 כי מלמדים יסטיקהלסטט המרכזית הלשכה נתוני .משאיות מעורבות בהן הדרכים תאונות מספר בהפחתת

וכי שיעור ההרוגים הולכי רגל במרחב העירוני מפגיעת רכב  כבדים רכב כלי מעורבים הדרכים מתאונות 30%-ב

 .23%כבד, משאיות ואוטובוסים, עומד על 

. 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(, 

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

 לשנת ונכוןטריליון דולרים,  19.36-בשוק התחבורה והלוגיסטיקה הבינלאומי ששווי מוערך בכ פועלת טראקנט

, 27%בעולם: אירופה המשאיות הריקות  נתוני. לקוחות 4,000-וכ מחוברות משאיות מיליון כחצי לחברה 2020

 . 46% ואסיה 36%ארצות הברית 

,  במהלכו בוצעה התחברות 2020במהלך חודש אוקטובר  רנו קבוצת עם משותף פיילוט ביצעה החברה

של רנו, המבצעת מרכזים לכל הזמנת עבודה ודרכה איתרה את הקבלנים כל בסיס המיקום  bidלמערכת 

ביעילות  17%כי שימוש בפלטפורמה מביא לכדי שיפור של  הוכיחשלהם ביחס לבקשות של רנו. הפיילוט 

נסיעות  371 מתוך  נסיעות 268ב בשבועיים יורו 115,000 של חיסכוןלכדי  עדהלוגיסטיקה  שירותיוברווחיות  

 (.68% של הצלחה)

 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 45-כ מעסיקה, החברה כמנכ״ל המכהן פרידמן חנן מר ידי על 2016 בשנת שהוקמה החברה

  DSV,ןעם חברות מובילות בארץ ובעולם ביניה ופיילוטיםהסכמים חתומים  לטראקנט. בעולם משרדים פני על

LA POSTE ,,DPD ,Chronopost Allcargo ועודישראל  דואר . 

 

 


