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רשת גלובלית הפועלת בזמן אמת ומחברת מצלמות באמצעות בינה  
מלאכותית

לתפעל ולנווט את עתיד התעבורה  בכדי



https://www.youtube.com/watch?v=rXIYkWa8DaQ


זה אומר שאנחנו רואים כל פינה בעיר בכל 
דקה 



רשת נתונים בזמן אמת לעתיד התחבורה1)

פריסת מצלמות המבוססות על בינה מלאכותית  •
.ברכבים

הפיכת המצלמות לרשת סריקה של מרחבים  •
.ציבוריים

.אסיפת כמות דאטה עצומה•
•



(Live map)מפת דרכים בזמן אמת ( 2
מציגה את כל החיוויים  ●

שאותרו ע״י רשת  
Nexar על פי מיקום

.גיאוגרפי
מקבלת התראות  ●

ומעדכנת בלייב על  
חיוויים והתראות  

.שנקלטו במערכת
מתריעה על סכנות ●

פוטנציאליות בעקבות 
)  חיווים שהתקבלו 

שלט  , רמזור תקול
,  מכונית בשוליים, חסר

(.ובורות בכביש ׳





איתור ומעקב של עבודות יזומות בכביש ( 3

ממפה ומציג על מפה ●
את עבודות הכביש 

.שמבוצעות ברגע נתון
מסייע ומשפר את תכנון ●

.העבודות ברחבי העיר
מאפשר מעקב על ●

לא  / עבודות מאושרת
מאושרת אשר  

.מתבצעות



איתור ומעקב אחר עבודות בכביש 

מטרות מחלקת התחבורה של  
:נבדה

זיהוי קונוסים ושלטים  •
אלקטרונים שמעידים על  

.עבודות בכביש
זיהוי נתיבים אשר חסומים  •

.לתנועה
מדידת ההשפעות של נתיבים  •

החסומים לתנועה בשל עבודות  
.בכביש

.מדידת עלות של חסימת כביש•



איתור ומעקב אחר עבודות בכביש 

Construction Zones Detected by NexarRTC Map of Posted Construction Zones



איתור ומעקב של עבודות יזומות בכביש ( 3

עדכון נהגים על עבודות  ●
בכביש שמשפיעות על  

.התנועה
מעריך את ההשפעה של  ●

סגירת נתיבים על 
.התנועה

מעריך את השפעת ●
סגירת התנועה על  

העורקים הראשיים באזור  
.העבודות



כל דבר ומנטריםזה אומר שאנחנו מזהים 
בכביש



?חשובהNexarלמה הרשת של 



הכבישים שלנו מגיעים למבוי סתום

1,300,000 $871B $305B
תאונות קטלניות בעולם הוצאות על תאונות  

ב "בארה
ב"הוצאות על תעבורה בארה

300
תאונות קטלניות 

בארץ
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Image captured: less than a min ago @2019 Nexar



C

Image captured: less than a min ago @2019 Nexar



Las Vegas coverage
הקמת רשת מכוניות בלאס ואגס תוך חודש  

July 2019 August  2019



-הנהגים
בגלל חווית המשתמש שהיא מציעהנקסארנהגים רוצים להשתמש במצלמה של 





-הנהגים
דוחות תאונה מפורטים המתארים באופן מדויק את שהתרחש

בתקרית לחברת הביטוח



2019-בישראל נקסאר

כלל-שיתוף פעולה עם חברת ביטוח 1.

מכירה ישירה וערוצי הפצה למצלמות2.

פרויקט עיר חכמה   3.





?איך הופכים עיר ל ״עיר חכמה״ בין לילה

© 2019 Nexar Ltd. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.

והופכים אותה " מדליקים את העיר"–נקסארחיבור רכבי העיר לרשת החכמה של 1.
לחכמה

:  אני תורם לקהילה שלינקסארבהצטרפות לרשת של –תחושת קהילתיות 2.
ניטור כל האירועים בעיר  •
הפחתת תאונות הדרכים  •

–" האזרחימשמר"ולקשר ישיר לעירייה 3.
דיווח על אירועים חריגים בכביש ישירות לעירייה

"קהילתיפייסבוקקיר "אפשרות שיתוף ישירות  ל4.


