
 
 

למערכות   הודו אינטל עם משתפת פעולהטק סיפיה וויז'ן -חברת האוטו

 Aftermarket-לשוק הניטור נהג 

טק המפתחת, -(, חברת אוטוCPIAסיפיה וויז'ן בע"מ )"סיפיה", ת"א: ספיה;    –  2022בספטמבר    12תל אביב,  

מודיעה  ,   לניטור נהג ופנים הרכב ליצרני רכבים  AIמייצרת ומשווקת טכנולוגיות ומערכות מתקדמות מבוססות  

שיתוף עם  על  הודו  פעולה  פתרון  Intel® Onboard Fleet Services  י שירותב  אינטל   ,SaaS    ומקיף בטיחותי 

   SaaS   -ה  לפתרוןאפשרויות ניטור נהג  יוסיף  של סיפיה    Cipia-FS10  -ה מוצר  לציי רכב מסחרי בהודו.    המיועד

 בהודו.  יםמוביל יםרכב מסחרי   יבצי  החלוכבר של המוצר  הטמעות ראשונותשל אינטל. 

Cipia-FS10    ותוכנה המציע חומרה  פתרון  וידאו הוא  לני  טלמטריה-מערכת  עבור    סביבתור  ט מתקדמת  הנהג, 

בראייה ממוחשבת ובינה  עושה שימוש  Cipia-FS10   -. פתרון הAftermarket- בשוק ה  תעשיית הציים המסחריים

של עייפות, הסחות    זיהויזיהוי הנהג,    ,בזמן אמתמצבו של הנהג מאחורי ההגה  לנטר את  כדי  ב(  AIמלאכותית )

 ואי שימוש בחגורת בטיחות.  , כגון החזקת טלפוןבנהיגה דעת ופעולות מסכנות חיים  

Intel® Onboard Fleet Services    מסחריים   פתרון ניהול ציי רכב בטיחותי ומתקדם המתמקד בציי רכב הינו  

  פתרון מספקת  וכן    על ציי רכבמגנה    Intel® Onboard Fleet Services,  בבינה מלאכותית  באמצעות שימוש.  בהודו

 לניטור חוץ הרכביתרון עסקי אמיתי. הפתרון משלב מערכות מתקדמות    קנהומ  יתיעילות התפעולהאת  המשפר  

((ADASלומערכות  , טלמטריה( ניטור נהגDMS) יותר  במטרה לאפשר ניהול ציי רכב בטוח ויעיל  . 

מהווה אבן דרך חשובה לבטיחות  "שיתוף הפעולה של סיפיה עם אינטל הודו   :מסר, מנכ"ל סיפיה,  הולצמן  יהודה

במטרה להגן על חברות ציי הרכב השונות,    ים את הטכנולוגיה המתקדמת ביותרשרכבים מסחריים. יחד, אנו פור

אנו  ה על הכביש.  הנמצא  וכל אדם  שלנו  ים  ערוכנהגים  הפתרון  בהודו  ללהביא את  נוספים  רכב מסחריים  ציי 

 כל משתמשי הדרך ברחבי המדינה".  ל ובמטרה לספק חוויה בטוחה יותר לנהגים 

ומנ נשיא  סגן  רמיסטי,  ושירותים  כ"ל  קישור  פתרונות  "באינטלורטיקאליים  בקבוצת  לשתף  :  שמחה  אינטל 

כדי להבטיח  בנוקטים בצעדים   בעלי ציי רכב .את הבטיחות בדרכים בהיקף נרחב לשפר במטרהפעולה עם סיפיה 

אשר  מקיף  הינו פתרון    Intel® Onboard Fleet Services.  בדרך  אחריםשל  שלהם ווהרכבים  את בטיחות הנהגים  

 הופך את המחויבות לבטיחות בדרכים למציאות".  

 .   בשוק נוספיםם  הפתרון המשולב לצייבכוונת סיפיה ואינטל להציע את 

 יז'ן ואודות סיפיה ו

)"סיפיה", ת"א: ספיה;   וויז'ן בע"מ  עושים  (  CPIAסיפיה  ניטור חכמים, אשר  ספקית מובילה של פתרונות 

שימוש בעיבוד תמונה ובינה מלאכותית לשיפור הבטיחות והאיכות של חוויית הנהיגה. החברה מתמקדת בניטור  

ניטור תא הנוסעים, ומערכות לניטור ציי רכבים, באמצעות מוצר טלמטריה  פנים הרכב, ומציעה מערכת ניטור נהג,  

ווידיאו ייעודי. מעל עשור של מחקר ופיתוח עומדים בבסיס הטכנולוגיה המובילה מוגנת הפטנטים של החברה.  

 סיפיה פורצת גבולות באופן עקבי בתחום פתרונות ניטור חכמים, להבטחת תנועה טובה ובטוחה יותר. 

 


