
                                                                                      

 

 מעמיקה את פעילותה ברומניה טראקנט 

 

   KYNITAחברת  על הסכם עםתמה חטראקנט 

יא השנה ברחבי מרומניה שלה מאות נסיעות ב

 פועלת בתחום הכימיה 

 

  שלם שיתבצע על ידי פלטפורמת טראקנט, תבעבור כל תכנון משלוח

 .יורו 5-סך של כחברת ה

 ל ומטית שוטאמות האמערכת ההתשתתבצע על ידי ל התאמה חכמה כ

 5% -כ סכום נוסף בשיעור שלהחברה תשלם פלטפורמת טראקנט, 

 .ממחיר המשלוח

 

 

 



שונים המשתמשים בתחומים ופה ריהמטרה שלנו לחדור לכמה שיותר לקוחות באלדברי חנן פרידמן ״ 

ל , הפעם חתמנו עערכת והפתון הייחודי של טראקנטשיכירו את המ והיתרון הגדול  בלהבשרותי משנה להו

   . ת נסיעות בשנהה מרומניה הפעילה ברחבי אירופה ולה מאועם חברהסכם 

 

  היום חתמה  אקנט שמחה לעדכן כיטר חברת ,טראנ( טראקנט , ישראל, )ת״א:2022  לינואר  19שראל י

 -מהלתקופה של שנה אחת החל לשימוש בפלטפורמת טראקנט מרומניה  SRL KYNITAעם חברתהסכם 

ליה לשנה נוספת בכל אמ תוארך תקופת ההסכםתקופת ניסיון ללא תמורה. ליום  30מתוכה  ,1.2.2022

 .פעם אלא אם יודיע מי מהצדדים על רצונו שלא לחדש את תקופת ההסכם

יורו בגין כל הזמנת  5 -כ השימוש בפלטפורמת טראקנט סך של ן ישלם הלקוח בגיןלאחר תקופת הניסיו

 . החברהבאמצעות פלטפורמת  ברומניה או בינלאומית, שמבוצעת הובלה

תחתם תוספת להסכם לפיה על כל התאמה חכמה שתבוצע הניסיון  תתקופ שלאחרבנוסף החברה עודכנה 

מעלות  %5 -כ ללני ההובלה הרשומים במערכת סך שפלטפורמת טראקנט תגבה החברה מקב באמצעות

 ההובלה.

 וספיםבקים, חומרי חיטוי, ופתרונות נלמיטב ידיעת החברה, הלקוח הינו יצרן של מדללים, ממיסים, ד

 שיית הרכב ולהערכת החברה צורך מאות הובלות בשנה.תוך התמקדות בתעבתעשייה הכימית 

 ורמת טראקנטתי ההובלה הקשורים עמו על שימושו בפלטפבהסכם התחייב הלקוח ליידע את ספקי שירו

  .החברהולסייע בתקשורת עימם לשם רישומם בפלטפורמת 

 

 ברהאודות הח

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

 אופטימיזציה שללוגיסטיקה להפחית את עלויות ההובלה ולחסוך במשאבים על ידי רה ובותחחברות ל

 כונהמידת מול (BI), בינה עסקית (AI) באמצעות בינה מלאכותיתוזאת התחבורה  אופנימשלוחים בכל 



ML)) .תופליטלחישוב כוללת כלי מקוון  הרמפלטפוה CO2  חכמה על תאוטומטי התאמה ויכולותציי רכב של 

 .B2B-ה לשוקמיקום בין משאיות למטענים, הכוללת פתרון תשלום קל ומהיר בסיס 

 באופןנסיעות הריקות המאפשרת לחברות הובלה ולוגיסטיקה למזער את  Trucknetהפלטפורמה של 

תחבורה ה בתחוםחברות אחרות של רכבים זמינים עם  יאוטומט עדוףית, על ידי ממשק תימשמעו

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

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

משפרת , ובכך בעלויות משמעותית להוהוז התייעלות  לכדילוגיסטיקה  של שירותי וצרכנים ציי רכב מסחריים

את כמות  מפחיתהאת היעילות והרווחיות של החברות, מוזילה את מחיר השירות, מגדילה את הרווחיות, 

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

 יסטיקהלסטט המרכזית הלשכה נתוני .איותמש מעורבות בהן הדרכים תאונות מספר תתבהפח ומסייעת

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

 .23%בוסים, עומד על העירוני מפגיעת רכב כבד, משאיות ואוטו

פלטפורמת . החכמה השיתופית התחבורה בתחוםיחודי מקצועי י מערך לייסד, שמה לה למטרה החברה

המובילות,  טלמאטיקה ומערכות TMS –ממשקת עם כלל מערכות סידור העבודה מת Trucknet התוכנה של

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

 וללקוח לנהגים אמיםהמות לניהול ממשקים פיתחה טראקנטתם(, במסמכים דיגיטליים )ללא צורך בהדפס

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

 ונכוןטריליון דולרים,  19.36-ווי מוערך בכבשוק התחבורה והלוגיסטיקה הבינלאומי שש פועלת טראקנט

לם: המשאיות הריקות בעו נתוני. וחותלק 4,000-וכ מחוברות משאיות מיליון ציכח לחברה 2020 לשנת

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

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

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

ביעילות  17%י שימוש בפלטפורמה מביא לכדי שיפור של כ הוכיחנו. הפיילוט לבקשות של רשלהם ביחס 

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

 (.68% של הצלחהנסיעות )

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

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

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

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

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

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



 

 


