
                                                                                      

 

מדווחת על התקדמות בהסכם חברת טראקנט 

 וואגן העולמיתסעם חברת פולקהכוונות שנחתם 

 שנחתם בין חברת המשך להסכם הכוונות בLogPay  מקבוצת פולקסוואגן

המערכות כך שחברת  2אינטגרציה בין ללהתקדם לבין טראקנט הוחלט 

LogPay תוכל להציע שירותי התאמת מטענים לציי המשאיות של ,

 .וחברת טראקנט תוכל להציע שירותי חניה ללקוחותיה לקוחות החברה

  כמו כן הנחה דירקטוריוןLogPay   לקדם פתרון משותף לשילוב והתאמות

 לבין הובלתם במשאיות אל ומהרכבת  בין הובלת מטענים ברכבות

         (first and last mile matching) במערכת התשלומים שלLogPay   

 .TTMלתחום הובלת המטענים ברכבות עם           

 LogPay  הגדירה כיעד להשלים את גיבוש הפתרון לרכבות כאמור )כולל

POC 2022( עד לקיץ. 

 



 

אני שמח לעדכן על הסכם משמעותי עליו " ומייסד החברהלדברי מר חנן פרידמן, מנכ״ל 

והרצון שלהם  מקבוצת פולקוואגן LogPayחברת אני שמח מהבחירה של   .חתמנו היום

לתרום באמצעות הטכנולוגיה פורצת הדרך של טראקנט, לפתרון בעיית שרשרת האספקה 

במסגרת המאמץ  הגלובלית, ולשיפור השירות ללקוחותיהם, לצד הטמעת פתרון טכנולוגי

 .הגלובלי להפחתת פליטות גזי חממה

טראקנט שמה לעצמה למטרה להציג פתרון שקורץ לכלל הגופים והחברות 

בשרשרת האספקה גלובלית, החווים, בעקבות משבר קורונה, משבר גלובלי   המעורבים

מהחמורים ביותר שהיו אי פעם בשרשרת האספקה, משבר המתבטא במחירים מופרזים, 

 .ים בזמני האספקה ומחסור חמור במשאיותעיכוב

אנחנו יודעים לדבר עם מנעד רחב של משאיות ומערכות ניהול ציי רכב, כמו גם עם דרישות  

ולהבין מכל צד, את דרישותיו במטרה לייצר התאמות חכמות בין משאית למטען, בכפוף   מטען,

יעות הריקות, העומדות על ובכך למזער את הנס  לדרישות רגולטוריות הנדרשות בכל מדינה,

 ."מכלל הובלות המטענים 30%-פי הסטטיסטיקה העולמית על כ

 

מודיעה כי חתמה היום על הסכם  , טראנ( טראקנט , ישראל, )ת״א:2021 לדצמבר  13ישראל 

 מקבוצת פולקסווגן שבגרמניה. LogPay Transport Services GmbH חברת עם 



לקדם אינטגרציה בין  LogPayבמסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים, מעוניינת חברת 

על מנת להציע לציי המשאיות של לקוחותיה  LogPayפלטפורמת טראקנט למערכות של 

 .LogPayולאפשר ללקוחות טראקנט לשכור חניות מחברת  שירותי התאמת מטענים

בין הובלת מטענים ברכבות לבין  לקדם פתרון משותף לשילוב והתאמות החברותכמו כן 

, ולהטמיע את מערכת (first and last mile matchingהובלתם במשאיות אל ומהרכבת )

. TTMלתחום הובלת המטענים ברכבות עם  LogPayטראקנט במערכת התשלומים של 

LogPay  כולל( הגדירה כיעד להשלים את גיבוש הפתרון לרכבותPOC עד לקיץ )2022. 

המערכות על מנת שיהיה שתי להסכם מפורט שיכלול אינטגרציה בין יתקדמו החברות  בנוסף

בתמורה לעמלה  של טראקנטמערכת הלאתר התאמות באמצעות  אפשרות LogPayללקוחות 

 הפלטפורמהבאמצעות מקומות חניה  לאתרטראקנט יוכלו דרך מערכות  טראקנטומשתמשי 

 טראקנט.כנגד תשלום עמלה ל LogPayשל 

LogPay  2022שנת  לקיץ שלהגדירה כיעד לגבש פתרון עסקי בין הצדדים עד. 

יודגש כי חברת טראקנט אינה יכולה להעריך בשלב זה את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם 

 .בפלטפורמת טראקנט אם בכלל LogPay מפורט, ואת היקף השימוש הצפוי של חברת

 

 

 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

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

 .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

, ובכך משפרת את בעלויות משמעותית והוזלה התייעלות  לכדילוגיסטיקה  של שירותי 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 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני .משאיות מעורבות בהן הדרכים ונותתא 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 המאפשרים הסופי

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

, 27%המשאיות הריקות בעולם: אירופה  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

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

 

 


