
 
 

התקדמות בשלבי אקסיליון מדווחת על סטטוס ה

 הפיתוח הטכנולוגי והפיתוח העסקי

צוותי הפיתוח והמוצר של בימים אלו ״, יו"ר החברה ,עמי ברלבלדברי 

של מוצרי  הפיתוח הטכנולוגיהחברה מקדמים באופן מואץ את תהליכי 

 .(X way Digital Twinדיגיטלי )התאום הת ומערכ – החברה

, יושלמו 2022החברה מעריכה כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 

מנהלת, באופן אשר בו תחול בשלות היא הפיילוטים הנוכחיים אותם 

, אשר תאפשר קידום (X Wayדיגיטלי )התאום המערכת טכנולוגית גבוהה ל

 .מגעים עסקיים ואסטרטגיים מול לקוחות ושותפים פוטנציאליים

הקיימים בישראל ובאירופה כסדרם, כפי שדווחו פיילוטים הבמקביל לביצוע 

לוטים נוספים יזיהוי אפשרויות לפיאקסיליון ממשיכה לקדם ולפעול לבעבר, 

  ״.החברהאשר יהוו קרקע לקידום תהליכי הפיתוח העסקי של 

מפרסמת היום  )ת״א: אילן( חברת אקסיליון תחבורה חכמה בע״מ 2021לדצמבר    1תל אביב, 

 סטטוס ומעדכנת אודות התקדמות בשלבי הפיתוח הטכנולוגי ההנדסי והעסקי של החברה. דיווח

מצויה בדיונים ראשוניים עם חברות בינלאומיות בתחום, במטרה למסד הנהלת החברה  ,במקביל

שיתופי פעולה עסקיים אשר יהווה בסיס למודל המכירות והפיתוח העסקי של החברה, תוך ביסוס 

אפייני שווקי היעדי ובניית מודל עסקי, יודגש שמכיוון שמדובר במגעים ראשוניים מאפייני המוצר, מ

 אין ודאות שדיונים אלו יבשילו לכדי שיתוף פעולה.

ציר תחבורה  מידול של אותה מפתחת החברה, צפויה לאפשר( X Wayדיגיטלי )התאום המערכת 

נבחר בעיר )מסדרון( ולספק המלצה לחלוקה אופטימלית של משך "הזמן הירוק". מערכת זו מצויה 

, כאשר החברה מעריכה, בהתאם קליברציה, וולידציהבשלבי פיתוח מתקדמים מאוד של כיול, 

חיים , יושלמו הפיילוטים הנוכ2022ללוחות הזמנים המקוריים, כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 Xדיגיטלי )התאום המערכת אותם מנהלת החברה, באופן אשר בו תחול בשלות טכנולוגית גבוהה ל

Way).אשר תאפשר קידום מגעים עסקיים ואסטרטגיים מול לקוחות ושותפים פוטנציאליים , 

הארכיטקטורה בכנס בינלאומי מוביל בתחום התחבורה החכמה את החברה הציגה לאחרונה, 

לתמוך ומטרתה , X Way -אשר כוללת זרימת המידע אל ומן ה, X Way -ת המערכהפתוחה של 

, וממשק X Way -הויזואליזציה של , וכן הציגה יםיבשיתופי פעולה נרחבים עם שותפים אסטרטג

 .םימשתמש אשר מדמה תהליכי אופטימיזציה של צירי תנועה דינמי



 
 

נוספות אותם מקיימת הנהלת להערכת החברה, כנסים מהסוג הנ"ל, במקביל לפגישות רבות 

טפורמה ל, מהווים פהצגת טכנולוגיית החברה באופן מפורט וחזותיהחברה בישראל ובחו"ל, הכוללים 

וביסוסו  , היכרות עם שותפים אסטרטגיים אפשריים,החברהזיהוי שווקי פעילות פוטנציאליים עבור ל

 של מודל עסקי.

 אודות אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ:

של   Azureהמפתחת ובונה ערים דיגיטליות תואמות בענןישראלית  AI אקסיליון הינה חברתחברת 

חברת מיקרוסופט ומאפשרת להן להפחית זיהום אוויר, להוריד עומסי תנועה, לייעל תחבורה ציבורית 

מספקת . החברה Micro Mobilityולהגביר את בטיחות הולכי רגל, רוכבי אופניים וקורקינטים 

ירונית מבוססת תוכנה ואלגוריתמיקה למערכות רמזורים המיושנות ומעניקה להם את תשתית ע

 העדפה ברמזורים לתחבורה ציבורית היכולת ״לתקשר״ על מנת לייצר גלים ירוקים בצירים בערים,

לניהול תשתית הרמזורים כרשת דינמית, מסונכרת ומותאמת  AIומפתחת תשתית מבוססת 

אמצעי התחבורה השונים בעיר, כולל רכבים מקושרים ורכבים  המווסתת את התנועה למגוון

אוטונומיים. בערים בהן פועלת החברה היום נמדדה ירידה משמעותית בזיהום אוויר וקיצור משך זמני 

 .47%נסיעה בעד 

(  בשילוב עם בינה Digital Twinהטכנולוגיה הייחודית שפיתחה אקסיליון, כוללות טכנולוגית וידאו )

( המאפשרת ניטור בזמן אמת של דפוסי התנועה, וכן סימולציה והטמעה של תוכניות AIמלאכותית )

רמזורים בציר, שכונה ואף בכל העיר. בנוסף, החברה מפתחת פתרונות תכנון אוטומטי של תוכניות 

ולמידה באמצעות חיזוקים   AGI-רמזור לצירים וערים שלמות באמצעות טכנולוגיית ה

(Reinforcement Learning במימון רשות החדשנות וצוות מומחי )AI.    

  https://axilion.com/about/לאתר החברה:
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