
 

 

Eye-Net Mobile Successfully Completes Controlled-
Environment Trial for the Connected Car Division of a Leading 

Global Vehicle Manufacturer 
 
 
Ness Ziona, Israel – August 14, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and 
TASE: FRSX), an innovator in automotive vision, announced today that its wholly owned 
subsidiary, Eye-Net Mobile Ltd., successfully completed a controlled-environment trial of its 
Eye-Net™ cellular-based accident prevention solution for a leading vehicle manufacturer. 
The trial, conducted in a designated test track, was designed to demonstrate Eye-Net’s 
advanced capabilities of protecting vehicles and vulnerable road users from oncoming 
collisions, to test the system’s performance and robustness, and to discuss possible 
suitability of the Eye-Net solution for the connected car platforms of the leading vehicle 
manufacturer. 
 
Eye-Net Mobile’s market penetration strategy is directed at potential partners, such as this 
leading vehicle manufacturer and location-based service providers. Integrating Eye-Net as a 
feature in the partners’ applications at a very early stage in order to optimize the solution to 
their needs will help facilitate Eye-Net’s rapid market penetration, thus reaching millions of 
users. A controlled trial demonstrating the system’s capabilities will help to engage potential 
partners and present the potential of the solution and its advantages in the 
commercialization phase. The Company believes that such cooperation will add substantial 
value to potential strategic partners by enhancing their users’ safety. 
 
The controlled-environment trial took place at the conclusion of Eye-Net Mobile’s large-scale 
trial (as reported by the Company on August 12, 2019). Prior to the controlled trial, Eye-Net 
Mobile presented a detailed analysis of the large-scale trial’s results to the leading vehicle 
manufacturer.  
 
Eye-Net Mobile tested several predefined extreme accident-simulated scenarios at various 
speeds up to 80 kilometers per hour. The scenarios included multiple participants—vehicles, 
pedestrians, and cyclists—that had no direct line of sight.  In all cases, the participants in the 
trial used the Eye-Net application installed on their smartphones. The Eye-Net system was 
able to filter out non-critical events and send real-time alerts only to the participants who 
were in potentially unsafe situations, in order to prevent an oncoming collision. In all 
scenarios tested, Eye-Net met all predefined objectives of the controlled-environment trial. 
 
About Eye-Net™ 
Eye-Net is a cellular-based vehicle-to-everything (V2X) accident prevention solution 
designed to protect the most vulnerable road users in real time—including pedestrians, 
cyclists, scooter drivers and car drivers—by providing collision alerts when the road users 
have no direct line of sight. Eye-Net relies on proprietary, cutting-edge technology, a set of 
sophisticated algorithms and advanced system architecture, and existing cellular 
infrastructure. 
 

https://www.eyenet-mobile.com/
https://www.eyenet-mobile.com/


 

 

For more information about Eye-Net Mobile, please visit http://www.eyenet-mobile.com, or 
follow the company’s LinkedIn page Eye-Net Mobile, Twitter @EyeNetMobile1 and 
Instagram channel Eyenetmobile1, the contents of which are not incorporated into this press 
release. 
 
 
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 
Automotive, please visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto on Twitter, or join 
Foresight Automotive on LinkedIn, the contents of which are not incorporated into this press 
release. 
 
About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX), founded in 2015, is a 
technology company engaged in the design, development and commercialization of sensors 
systems for the automotive industry. Through the company’s wholly owned subsidiaries, 
Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-
sight” vision systems and “beyond-line-of-sight” cellular-based applications. Foresight’s 
vision sensor is a four-camera system based on 3D video analysis, advanced algorithms for 
image processing, and sensor fusion. Eye-Net Mobile’s cellular-based application is a V2X 
(vehicle-to-everything) accident prevention solution based on real-time spatial analysis of 
clients’ movement. 
 

The company’s systems are designed to improve driving safety by enabling highly accurate 
and reliable threat detection while ensuring the lowest rates of false alerts. Foresight is 
targeting the semi-autonomous and autonomous vehicle markets and predicts that its 
systems will revolutionize automotive safety by providing an automotive-grade, cost-
effective platform and advanced technology.  
 

Forward-Looking Statements  
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the "safe 
harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal 
securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," "believes," "seeks," 
"estimates" and similar expressions or variations of such words are intended to identify 
forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-looking statements in 
this press release when it discusses the potential of its and its subsidiary’s products, Eye-Net 
Mobile’s market penetration strategy, that early integration of Eye-Net in partners’ 
applications will help facilitate Eye-Net’s rapid market penetration, thus reaching millions of 
users, and that a controlled trial demonstrating the system’s capabilities will help to engage 
potential partners and present the potential of the solution and its advantages in the 
commercialization phase. Because such statements deal with future events and are based on 
Foresight’s current expectations, they are subject to various risks and uncertainties, and 
actual results, performance or achievements of Foresight could differ materially from those 
described in or implied by the statements in this press release. The forward-looking 
statements contained or implied in this press release are subject to other risks and 
uncertainties, including those discussed under the heading "Risk Factors" in Foresight's 
annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC") on 
March 20, 2019, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise required by 
law, Foresight undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-

http://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
https://twitter.com/EyeNetMobile1
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto/status/994170133995237377
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof or to reflect the 
occurrence of unanticipated events. References and links to websites have been provided as 
a convenience, and the information contained on such websites is not incorporated by 
reference into this press release. Foresight is not responsible for the contents of third-party 
websites.  

 

Investor Relations Contact:  
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות

עבור  בסביבה מבוקרתניסוי  בהצלחה השלימהנט מובייל -איי

 של יצרן רכב עולמי מוביל Connected Car-החטיבת 

  בתחום מערכות ראייה המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט  - 2019  ,אוגוסט ב   13,  נס ציונה, ישראל 
החברה נכדה  כי  היום  הודיעה(, FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול: ו, שמניותיה נסחרות בבורס לרכב  ממוחשבות 

Eye- במערכת מבוקרת בהצלחה ניסוי בסביבה השלימה (, Net Mobile Ltd-Eye.נט מובייל בע"מ ) -שלה, איי 
™Net    במסלול    ך, שנערניסויה  .  עבור יצרן רכב מוביל למניעת תאונות דרכים המבוססת על תקשורת סלולריתשלה

להגן על כלי רכב ומשתמשי דרך פגיעים מפני   Eye-Netהמתקדמות של  הנועד להדגים את יכולותי מבחן ייעודי, 
 connected-הלפלטפורמות  Eye-Netולדון בהתאמת פתרון  ; עמידותהו לבחון את ביצועי המערכת  ;התנגשויות

car  המוביל  של יצרן הרכב . 

ים  נט מובייל מוכוונת לשותפים פוטנציאליים כגון יצרן רכב מוביל זה וספקי שירות-אסטרטגיית החדירה של איי 
את    להתאים באופן מיטבי אפליקציות השותפים בשלב מוקדם מאד על מנת  ל   תוספתנט כ-מבוססי מיקום. שילוב איי

נט חדירה מהירה לשוק והגעה למיליוני משתמשים. ניסוי מבוקר בו מודגמות יכולות  -יאפשר לאיי  , הפתרון לצרכיהם
המערכת יסייע לרתום את השותפים הפוטנציאליים ולהציג את פוטנציאל הפתרון ויתרונותיו בשלב המסחור. החברה  

ליים על ידי שיפור הבטיחות  מאמינה ששיתוף פעולה מסוג זה יוסיף ערך משמעותי לשותפים אסטרטגיים פוטנציא 
 של קהל משתמשיהם. 

על ידי החברה   דווח)כפי ש נט מובייל -איי  שביצעה בקנה מידה גדולהניסוי  תוםהניסוי בסביבה מבוקרת התקיים ב
ניתוח מפורט של תוצאות הניסוי בקנה מידה  נט מובייל הציגה -איי , (. לפני הניסוי המבוקר 2019 ,באוגוסט  12-ב

 כב המוביל. ליצרן הרגדול  

התרחישים   שעה.ל קילומטר 80תאונות במהירויות שונות עד דמים המ קיצון תרחישי נט מובייל בחנה מספר-איי 
בכל המקרים, משתתפי    .אשר היו מחוץ לטווח הראייה  –כלי רכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים    - כללו מספר משתתפים  

  Eye-Netמערכת מותקנת על גבי הטלפונים החכמים שלהם.  האשר היית Eye-Netהניסוי השתמשו באפליקציית  
ות בזמן אמת רק למשתתפים שהיו במצבים שעלולים להיות  עהצליחה לסנן אירועים לא קריטיים ולשלוח התר
נט השיגה את כל יעדי הניסוי המבוקר  -התרחישים שנבחנו, איי מסוכנים, על מנת למנוע התנגשות קרבה. בכל 

 שנקבעו מראש. 

 Net-Eye™אודות 

Eye-Net    מערכת  הינהV2X  (vehicle-to-everything)  על תקשורת סלולרית, למניעת תאונות דרכים.   ת המבוסס 
להגן על משתמשי הדרך הפגיעים ביותר בזמן אמת, לרבות הולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי   המערכת נועדה

של משתמשי   קרבות הנמצאות מחוץ לטווח הראייההתנגשויות  אודותהתרעות  על ידי מתן ונהגים,  ים קורקינט
וארכיטקטורה  אלגוריתמים מתוחכמים קבוצה של חדשנית, קניינית מתבססת על טכנולוגיה  Eye-Net. הדרך

 תשתית סלולרית קיימת. וכן  מתקדמת,

החברה   עקבו אחר עמודאו  commobile-www.eyenet.נט מובייל, בקרו באתר החברה -למידע נוסף אודות איי
, אשר תוכנם  Eyenetmobile1  וערוץ האינסטגרם   EyeNetMobile1@ערוץ טוויטר  ,Net Mobile-Eyeבלינקדאין  

 נכלל בהודעה זו. אינו 

למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה, פורסייט אוטומוטיב, בקרו באתר החברה  
www.foresightauto.com עקבו אחרי ,@ForesightAuto וד החברה בטוויטר, או הצטרפו לעמForesight 

Automotive  אשר תוכנם אינו נכלל בהודעה זו.   ,בלינקדאין 

 
 אודות פורסייט 

, היא חברה  2015(, שנוסדה בשנת FRSXפורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א: 
פורסייט אוטומוטיב  . באמצעות לתעשיית הרכב חישהטכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות 

-inמפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "פורסייט נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, -ואיי בע"מ 
line-of sight  והן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה". חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת "

https://www.eyenet-mobile.com/
https://www.eyenet-mobile.com/
https://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/


 

 

מתקדמים לעיבוד תמונה, והיתוך   אלגוריתמים מימדי, - מצלמות, המשתמשת בניתוח וידאו תלת -מבוססת ארבע 
למניעת תאונות דרכים    V2X (vehicle-to-everything)נט מובייל הינו מערכת  -י של איי חיישנים. היישום הסלולאר

 . משתמשיםעל ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת ההמבוססת 

נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות   החברה מערכות
מהפכה בתחום  אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו -החציפונות לשווקי הרכבים א, ושוו 

 . בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות

 מידע צופה פני עתיד 

פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח המחייב  
 להלן. באנגלית  

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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