
מערכת ניטור ובקרה
סימוני כביש

העתיד כבר כאן!

הצגת תכנית למערכת מתקדמת לניטור חי
ושוטף של איכות סימוני הכבישים בישראל

ROAD
MONITOR



מחקר ופיתוח  - צבירת מידע
BIG DATA לאיתור השיטות

והחומרים המתאימים ביותר
לצרכי החברה

קושי בבקרה על ביצוע
סימוני כביש - מחזירי אור

וצבע

אחזקה חזויה - תכנון
תחזוקה אנליטי וצופה פני

עתיד

האתגרים



תתארו לכם
עולם...

לחטיבת האחזקה, למו"פ ואנליסטים
בחברה ישנו דאטה המתעדכן באופן שוטף
ומעניק אינפורמציה אנליטית על מצב

סימוני הכביש.



מערכת ניטור ואיסוף מידע מתקדמת המבוססת על
טכנולוגית ניטור ניידת לסימוני כבישים ומחזירי אור

ROAD
MONITOR



Main Bike
Features

נתוני זמן אמת מהסקירה
האחרונה

ניתוחי BIG DATA על סימוני
הכביש לפי סגמנטים של

המתמש

יכולת צפיה בוידאו בכל נ.צ
על פני המיסעה

תוצאות המבדק זמינות באופן
מידי עם סיום סקירת  הכביש

איסוף נתונים בו-זמנית מ 6 אלמנטים
רפלקטיביים במעבר כביש אחד

ROAD
MONITOR



הטכנולוגיה





ללא הפרעה
1לתנועה

ROAD
MONITOR



ללא צורך
2בסגירת נתיבים

ROAD
MONITOR



אין צורך בפקחי
3תנועה

ROAD
MONITOR



ללא כל אבטחת
4תנועה  והסדרים 

ROAD
MONITOR



5
ROAD
MONITOR

איתור כשלים ונק' תורפה 
(חוסר בעיני חתול/פרפרים וכו')



6
ROAD
MONITOR

התקנת המכשיר לרכב
מאושרת ע"י משרד

התחבורה



ROAD
MONITOR

התקנת המכשיר לרכב מאושרת ע"י משרד התחבורה



יכולת שחזור זמינה
לנקודות מבוקשות לצרכי

7חקר כשלים וחריגים
ROAD
MONITOR



ROAD
MONITOR

יכולת שחזור זמינה לנקודות מבוקשות
לצרכי חקר כשלים  וחריגים



תוצאות המבדק זמינות
באופן מידי עם סיום

8סקירת  הכביש
ROAD
MONITOR



8
ROAD
MONITOR

תוצאות המבדק זמינות באופן
מידי עם סיום סקירת  הכביש



מאושר באופן עצמאי
לתקן אירופאי לחומרי

EN 1436 - 9סימון
ROAD
MONITOR



4 רמות סיווג לפי
10בחירת המזמין

ROAD
MONITOR



10
ROAD
MONITOR

4 רמות סיווג לפי
דרישת המזמין



שילוב שכבות מידע
על גבי GIS - נתוני

11מיקום מדוייקים
ROAD
MONITOR



ROAD
MONITOR



12
ROAD
MONITOR

איסוף נתונים בו-זמנית
מ - 6 אלמנטים

רפלקטיביים במעבר
כביש אחד



10
ROAD
MONITOR

4 רמות סיווג לפי
דרישת המזמין



איתור כשלים ונק'
תורפה. 

(חוסר בעיני
12חתול/פרפרים וכו')

שילוב שכבות
מידע על גבי
GIS - נתוני

מיקום
11מדוייקים

4 רמות סיווג
לפי בחירת

10המזמין ללא הפרעה
1לתנועה

ללא צורך בסגירת
2נתיבים

אין צורך בפקחי
3תנועה

איסוף נתונים
בו-זמנית משישה

אלמנטים
רפלקטיביים במעבר

5כביש אחד
מאושר באופן

EN -עצמאי לתקן
1436       תקן

אירופאי לחומרי
9סימון

תוצאות המבדק
זמינות באופן מידי

עם סיום סקירת 
8 הכביש

יכולת שחזור זמינה
לנקודות מבוקשות
לצרגי חקר תאונות

7וחריגים ללא כל אבטחת
4תנועה  והסדרים 
התקנת המכשיר

לרכב מאושרת ע"י
6משרד התחבורה

ROADתכונות ויתרונות ייחודיים
MONITOR



Stylish and Sleek



הפתרון לכל
האתגרים

יכולת בקרה על ביצוע סימוני
כביש - מחזירי אור וצבע | כלי

אנליטי לבדיקת קבלנים

BIG מחקר ופיתוח  - צבירת מידע
DATA לאיתור השיטות והחומרים
המתאימים ביותר לצרכי החברה

אחזקה חזויה - תכנון תחזוקה
אנליטי וצופה פני עתיד

שחזור מידע לטובת חקר
תאונות ומקרים חריגים!



ובנוסף



פיתוח מתמיד בתיאום עם צרכי המזמין
לאפליקציות BI מבוססות BIG DATA לטובת

תכנון תחזוקה חזויה וצרכים נוספים | באופן
המשנה דראמטית את דרכי הפעולה כיום!

פיתוח מתמיד בשיתוף
ROAD
MONITOR



המערכת נמצאת ברשותנו, לאחר ולידציות
והענקת שירותים לגופים בישראל, התאמה לכלי

מדידה תקניים.
 פיתוח תכנה מותאם לצרכי הלקוח יתבצע

בהקדם עם התקדמות ההליך.

כאן ועכשיו
ROAD
MONITOR



תאום ציפיות עם המזמין לגבי קבלת תוצרי הניסוי
אמות המידה לדרוג הסיווג: מה יחשב כאיכות

טובה, בינונית ונמוכה. דרוג זה ניתן לשינוי על ידי
מבצע הבדיקה בפשטות.

בקשות המזמין לגבי אופי הדוחות המבוקשים,
ודרך הצגת הנתונים המועדפת. 

כיצד מעדיף המזמין לקבל את תוצרי הניסוי?
 קבלת מקום / מיקומי הניסוי מהמזמין.

.1

.2

.3

.4

.5

ROADתכנון הניסוי
MONITOR



כיול המכשיר - כ 15 דק'
 ביצוע המדידה - 

בכביש בינעירוני - כשעה וחצי לכל 100 ק"מ
נתיב (בממוצע)

 בכביש עירוני - בהתאם למיקום ואופי
הכביש.

.1

.2
.a

.b

ROADביצוע הניסוי
MONITOR



העברת דו"ח הבדיקה
 סיכום משותף עם המזמין

.1

.2

ROADלאחר הניסוי
MONITOR



המערכת, המידע שנאסף, הנתונים המנותחים
והממצאים מביאים בשורה משמעותית שעתידה

לשנות מקצה לקצה את אופן יישום צבע
בכבישים וכן אופן ניהול תקציבי האחזקה.

שינוי תרבות האחזקה בישראל
ROAD
MONITOR



פיתוח, תפעול וניהול על ידי



הפרויקט מנוהל תחת
סטנדרטים קפדניים

ורמת דיוק 
של מעבדה מוסמכת



למעלה מ-40 שנות ניסיון כמעבדה מוסמכת
ומאושרת לביצוע בדיקות לפי

תקן וכן לפי דרישות הרגולטורים השונים
בתחומי הבניה, סלילה, איכות הסביבה

ובדיקת מוצרים.
 

מעבדות איזוטסט



THANK YOU!

ROAD
MONITOR

גל דאי
 מנכ"ל
גיל גורן

מנהל פרויקט


