
                                                                                      

 

  הברית  חברת טראקנט נכנסת לראשונה לפעילות בארצות

 

חתמה מזכר הבנות עם חברת הלוגיסטיקה סיגמאי 

ו, צים ״ב, נאט”אשר בין לקוחותיה נמנים צבא ארה

 ולקוחות רבים נוספים אחרים

 

 המאגדת מגה לקוחות עם חברת לוגסיטקה גלובלית לטראקנטאסטרטגי  הסכםב מדובר״ :לדברי חנן פרידמן

. לצד חיבור הפלטפורמה שלנו לנקודות אפריקהו ארה״ב קנדהבלי חשיבות אסטרטגית משמעותית, עב

שיצרנו , אנו רואים חשיבות עליונה להטמיע את הטכנולוגיה המתקדמת ימיותו אוויריותיבשתיות, שינוע 

בעיית  עםת יהתמודדות הגלובאלהמידי הנדרש במסגרת הפתרון , זאת כחלק מהבארגונים גדולים כצבאות

, וביתר שאת מאז פרוץ משבר בשנים האחרונות שרשראות האספקה העולמיות שמכה בסחר הבינלאומי

 הפליטות". ובצמצוםייעול הליך השינוע לאורך כל חלקיו, ב סייעמהשימוש במערכת שלנו הקורונה. 

 

 כל  חתמה היום  חברת טראקנט שמחה לעדכן כי, , ישראל, )ת״א: טראנ( טראקנט2022  לינואר 16ישראל 

 מסמך עקרונות ראשוני לשיתוף פעולה בין חברת טראקנט לבין חברת סיגמאי סחר ולוגיסטיקה.

ומתקדמת הפועלת בכל תחומי השילוח הבינלאומי ומספקת פתרונות סיגמאי היא חברת שילוח דינאמית 

  לכל שרשרת האספקה. פעילותה של סיגמאי היא בין היתר, בארה"ב, קנדה ואפריקה.



סיגמאי פעילה בשוק התעשייה הביטחוני והצבאי, ומשלחת ציוד רגיש ומגוון עבור צים, צבא ארה"ב, כוחות 

 האו"ם ונאט"ו. 

 

 

 

 רונות הקווים המנחים של ההסכם המתגבש הם:על פי מסמך העק

החברה תעניק לסיגמאי רישיון לשימוש בפלטפורמת טראקנט בתחומי ארה"ב, אירופה, אפריקה  .1

 לרבות שימוש בכל הפונקציות הזמינות במערכת.וישראל, 

 סיגמאי תשתמש במערכת לתקופת ניסיון של חודש ימים ללא תשלום. .2

יורו עבור כל תכנון נסיעה שיבוצע על ידה  5 -מאי לחברה סך של כבתום תקופת הניסיון, תשלם סיג .3

 באמצעות המערכת.

הקיימת במערכת, ישולם סכום נוסף בנוסף, בגין השימוש במערכת ההתאמות החכמות האוטומטיות  .4

חיר המשלוח מכל הזמנה על ידי קבלני משנה קיימים או חדשים אשר ממ 5% -לחברה בסך של כ

 רה דרך המערכת.יתווספו למאגר החב

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

ימים ממועד חתימת מסמך העקרונות. ככל שלא הגיעו הצדדים להסכמה ולא  60הסכם מפורט ומחייב בתוך 

על ידיהם, אין ולא יהיה  אמורה לא הוארכההתקשרו בהסכם מפורט בתוך התקופה האמורה והתקופה ה

 למסמך העקרונות כל תוקף מחייב.

ס הנתונים המצויים המידע המובא לעיל בדבר שיתוף הפעולה עם סיגמאי הוא למיטב ידיעת החברה, על בסי

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



רות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל, ואת היקף השימוש הצפוי של סיגמאי בפלטפורמת את סיכויי התקש

 טראקנט. 

 אודות סיגמאי:

פועלת בכל תחומי השילוח ה חברת שילוח דינאמית ומתקדמת הסיגמאי סחר ולוגיסטיקה בע"מ הינ

 הבינלאומי ומספקת פתרונות יצירתיים ומקצועיים לכל שרשרת האספקה

שת סוכנים בינלאומית ענפה המעניקה תשתית גלובלית לפעילויותיה ומאפשרת מתן סיגמאי חברה בר

 . פתרונות יעילים ליעדים לא שגרתיים ולמשלוחים מורכבים במיוחד

כולל את מכלול מרכיבי שרשרת האספקה, הן ביצוא והן ביבוא, החל מתכנון סל שירותים הלסיגמאי 

אווירית/יבשתית, משלוחים מסוכנים וחריגים, שירותי /המשלוח ועד להגעה למחסן היעד: הובלה ימית

בלוחות  multi-modal transportation מכס, אחסון ובונדד. לסיגמאי היכולת לספק משלוחים משולבים

 וטיפול מקיף בפרוייקטים מורכבים. turn-key זמנים טובים ואמינים ולתת פתרונות

עת משלוחי צד ג' רגישים ומורכבים, הכוללים טיפול סיגמאי, בשיתוף עם רשת סוכנים בינלאומיים, מבצ

   בדוקומנטציה, תאום הובלה מדוקדק ועמידה בחוקיות הייבוא מכל יעד ולכל יעד בעולם.

 י חברה במספר רשתות סוכנים בינלאומיים:גמאסי

WFN, FPS –  רשתות המתמחות בשילוח בינלאומי למכולות מלאות, משלוחי קונסולים, משלוחים

 ים.אווירי

GPLN, XLP, PLA –  רשתות המתמחות בפרוייקטים מורכבים, חברים ברשתות הנ"ל הם בעלי ציוד

 הובלה, מנופים ובעלי אוניות.

משלחת ציוד רגיש ומגוון עבור כוחות או"ם, נאט"ו וצבא ארה"ב לכל התעשייה הביטחונית והצבאית, ו

 היעדים.

במסגרת פעילות זו סיגמאי מספקת שירותי קצה במדינות ערב ובמדינות אפריקה ומענה יצירתי 

 למשלוחים פוליטיים למדינות אלה הן ביבוא והן ביצוא.

ודות להשקעה בפיתוח ההון האנושי ושיפור התהליכים במטרה סיגמאי נמצאת בצמיחה מתמדת ה

 להעניק ללקוחותיה יתרון בשוק משתנה ותחרותי.

 

 טראקנט אנטרפרייזאודות 

Trucknet Enterprise מספקת פלטפורמה דיגיטלית   ALL IN ONEהמאפשרת  ,ענן מבוססת, ירוקה

 אופטימיזציה שלוך במשאבים על ידי לוגיסטיקה להפחית את עלויות ההובלה ולחסתחבורה וחברות ל



 מידת מכונהול (BI)בינה עסקית , (AI) באמצעות בינה מלאכותיתוזאת התחבורה  אופנימשלוחים בכל 

ML)) .ת ופליטלחישוב כוללת כלי מקוון  הפלטפורמהCO2  חכמה על  תאוטומטי התאמה ויכולותציי רכב של

 .B2B-ה לשוקתשלום קל ומהיר  בסיס מיקום בין משאיות למטענים, הכוללת פתרון

 באופןסיעות הריקות נהמאפשרת לחברות הובלה ולוגיסטיקה למזער את  Trucknetהפלטפורמה של 

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

 קות לבין מטענים. ת ריובסיס מיקום בין משאי עללוגיסטיקה, על ידי ביצוע התאמה חכמה הו

ברות המנהלות של תובלה יבשתית עבור ח ואופטימיזציה מלאה אוטומציה מאפשר Trucknetשל  הפתרון

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

את כמות  מפחיתהגדילה את הרווחיות, את היעילות והרווחיות של החברות, מוזילה את מחיר השירות, מ

 ,והפגיעה באיכות הסביבה מפחיתה את פליטת המזהמיםכתוצאה מכך והמשאיות הריקות בכבישים 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני .משאיות מעורבות בהן הדרכים תאונות מספר בהפחתת ומסייעת

כי שיעור ההרוגים הולכי רגל במרחב ו כבשדים רכב כלי מעורבים הדרכים מתאונות 30%-ב כי מלמדים

 .23%העירוני מפגיעת רכב כבד, משאיות ואוטובוסים, עומד על 

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

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

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

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

 ים באמצעות המערכת.מלאה, ניטור ושקיפות וכן, מתן פתרונות לביצוע תשלומ חיבוריות המאפשרים הסופי

 ונכוןיון דולרים, טריל 19.36-בשוק התחבורה והלוגיסטיקה הבינלאומי ששווי מוערך בכ פועלת טראקנט

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

 . 46% ואסיה 36%, ארצות הברית 27%אירופה 

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

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

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

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

 (.68% של הצלחהנסיעות )

 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 ךוכ יותר זולות מחיר הצעות להגיש להם שמאפשר מה, המטען למיקום הגיאוגרפית



 עובדים 40-כ מעסיקה, החברה כמנכ״ל המכהן פרידמן חנן מר ידי על 2016 בשנת שהוקמה החברה

עם חברות מובילות בארץ ובעולם  םופיילוטיהסכמים חתומים  לטראקנט. בעולם משרדים פני על הפרוסים

 . ודועישראל  דואר DSV  LA POSTE ,,DPD ,Chronopost Allcargo,ןביניה

 

 


