
 

 

Foresight: Eye-Net Successfully Completes Trial with a Top 
Global Vehicle Manufacturer 

 
The trial is part of a pilot project with the intelligent transport system division 

of a Japanese vehicle manufacturer for possible integration into a smart city 
project 

 
Ness Ziona, Israel – March 1st, 2021 - 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 trial of its Eye-Net™ 

Protect cellular-based accident prevention solution for the intelligent transport system 

division of a multi-billion-dollar global Japanese vehicle manufacturer. The trial, supervised 

by Blue and White Robotics (BWR), was designed to demonstrate Eye-Net’s advanced 

capabilities of protecting vehicles from oncoming collisions. The trial was streamed in real 

time from the test ground in Israel to the Japanese vehicle manufacturer. The trial is part of 

a pilot project with the vehicle manufacturer for possible integration into the vehicle 

manufacturer’s smart city project, as reported by the Company in January 2021. 

 

The Eye-Net Protect system was tested in several predefined accident-simulated scenarios 

at various speeds to test the system for repeatability, detection accuracy and alert timing. 

The scenarios included vehicles that had no direct line of sight.  In all cases, the participants 

in the trial used the Eye-Net Protect application installed on their smartphones and in-

vehicle infotainment system.  

 

The Eye-Net Protect system demonstrated a 95.54% success rate in all tested scenarios. All 

users were alerted on time, approximately 2.4 seconds before reaching the intersection, at 

around 3 feet or one meter away from the required alert location. A high level of accuracy 

and consistency was shown as all participating vehicles consistently stopped approximately 

10 feet or 3 meters away from the required location in order to prevent oncoming collisions. 

The Eye-Net Protect system proved its robustness and reliability by operating 100% of the 

time with zero crashes or errors during the entire trial day.  

 

“The trial day was successful and Eye-Net’s system showed impressive capabilities. The 

system operated without interruption, delivered alerts in real time, and allowed all 

participants to brake safely before entering the intersection. The system demonstrated 

repeatability, accuracy and stability. BWR has extensive experience in safety systems for the 

automotive industry, and we believe that Eye-Net’s technology has the ability to save lives 

and could be integrated as a product in the field of road accident prevention,” said Amir 

Peleg, VP Mobility Solutions at Blue White Robotics. 

 



 

 

“Eye-Net successfully completed another controlled trial and met all predefined objectives 

and key performance indicators, demonstrating Eye-Net Protect’s system capabilities. The 

system configuration used in the trial was almost identical to the production configuration, 

mimicking real-life situations with almost no safety margins,” said Dror Elbaz, COO & Deputy 

CEO of Eye-Net Mobile. ”The test results confirm that the Eye-Net technology and product 

are ready for commercial deployment and may bring outstanding added value to all road 

users in general and to the automotive industry in particular.”  

 

For more information about Eye-Net Mobile, please visit 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. 

 

 
About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

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” accident-prevention solutions.  

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and 

dense 3D point cloud that can be applied to different markets such as automotive, defense, 

autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-based 

solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and situational 

awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating cutting-

edge AI technology and advanced analytics. 

 

For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 

Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join 

Foresight Automotive on LinkedIn. 

 

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 that Eye-Net’s technology has the ability to save lives 

and could be integrated as a product in the field of road accident prevention, and that the 

Eye-Net technology and product are ready for commercial deployment and may bring 

outstanding added value to all road users in general and to the automotive industry in 

particular. 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, 

http://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
https://twitter.com/EyeNetMobile1
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

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 31, 2020, 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-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.  
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות

 
 עם יצרן רכב גלובלי מוביל השלימה בהצלחה ניסוי  נט-: איי פורסייט 

 
לשילוב    עם חטיבת מערכת התחבורה החכמה של יצרן רכב יפניהינו חלק מפרויקט פיילוט  הניסוי

 אפשרי בפרויקט עיר חכמה של יצרן הרכב
 

חברת פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, שמניותיה נסחרות   -  2021במרץ,    1נס ציונה,  

,  נט מובייל בע"מ, חברה בבעלות מלאה שלה-(, מודיעה היום כי אייFRSXבבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול:  

( למניעת  vehicle-to-everything)  V2X, פתרון  Eye-Net™ Protectבמערכת    השלימה בהצלחה ניסוי מבוקר

דרכים החברה  תאונות  תקשורת    של  החכמה  עבור  ,  סלולריתהמבוסס  התחבורה  מערכת   intelligent)חטיבת 

transport system)   חברת    . הניסוי  אשר נערך בפיקוח של יצרן רכב יפני גלובלי ששוויו מיליארדי דולריםBlue 

and White Robotics  (BWR נועד להדגים את היכולות המתקדמות של חברת איי )-  נט בהגנה על כלי רכב מפני

הניסוי הינו חלק מפרויקט    הרכב היפני.  ן בישראל ליצר  מאתר הניסויבזמן אמת    שודר  ניסויה התנגשויות קרבות.

ידי החברה בחודש ינואר  -וח על, כפי שדו חכמה של יצרן הרכב העיר  האפשרי בפרויקט    שילוב ל  עם יצרן הרכב  פיילוט

2021   . 

במהירויות שונות על  מדמים תאונות דרכים  ושנקבעו מראש  נבדקה במספר תרחישים    Eye-Net Protectמערכת  

ללא  התרחישים כללו כלי רכב אשר נמצאו מחוץ לטווח הראייה  .  גילוי ותזמוני התרעות  דיוק,  חזרתיות מנת לבחון  

המותקנת    Eye-Net Protectבכל המקרים, כל הגורמים המעורבים בניסוי השתמשו באפליקציית  .  קשר עין ביניהם 

 לרכב.   -infotainmentובמערכת הבטלפונים הסלולריים  

 

  . כל המשתמשים קיבלו התרעות התרחישים שנבדקו אחוזי הצלחה בכל    95.54  הראתה  Eye-Net Protectמערכת  

. המערכת הציגה  תההתרעה הנדרש  נקודתשניות לפני הגיעם לצומת, במרחק של כמטר אחד מ  2.4, בערך  בזמן

מטרים  שלושה  כל כלי הרכב המשתתפים עצרו באופן עקבי כהבאה לידי ביטוי בכך שרמת דיוק ועקביות גבוהה  

הת למנוע  מנת  על  הנדרש  עמידותה    Eye-Net Protectמערכת    .פוטנציאליותנגשויות  מהמקום  את  הוכיחה 

 . ויללא קריסות או שגיאות במהלך כל יום הניס רציפהואמינותה על ידי פעולה 

 

נט הציגה יכולות מרשימות. המערכת פעלה באופן רציף, התריעה בזמן  -המערכת של אייויום הניסוי היה מוצלח  “

חברת  למשתמשים לבלום בבטחה לפני כניסה לצומת. המערכת הוכיחה מהימנות, דיוק, ויציבות. לאמת, ואפשרה  

BWR   נט תאפשר הצלת חיי אדם  -ניסיון רב במערכות בטיחות לתעשיית הרכב ואנו מאמינים שהטכנולוגיה של איי

הדרכים תאונות  מניעת  בתחום  כמוצר  להשתלב  ת  אמר  ,"ותוכל  פתרונות  סמנכ"ל  פלג,  מתקדמת  אמיר  חבורה 

 . BWRבחברת 

 

ו  נט-"איי היעדים  בכל  ועמדה  נוסף  מבוקר  ניסוי  בהצלחה  העיקרייםבמדדי  השלימה  מראש,    הביצוע  שהוגדרו 

. תצורת המערכת ששימשה בניסוי הייתה זהה כמעט לתצורת  Eye-Net Protectאת יכולות מערכת    המדגימים 

ומשנה למנכ"ל בחברת    COOאמר דרור אלבז,  ,"  מרווחי ביטחוןתנאי אמת כמעט ללא  המדמה  מסחרית  ההמערכת  

מוכנים לפריסה מסחרית ועשויים להביא   נט-ל איי מאשרות כי הטכנולוגיה והמוצר ש  ניסוי"תוצאות ה נט מובייל.-איי 

 לכל משתמשי הדרך בכלל ולתעשיית הרכב בפרט."   דופןערך מוסף יוצא 

 

החברה   עקבו אחר עמודאו    commobile-www.eyenet.באתר החברה  נט מובייל, בקרו  -למידע נוסף אודות איי

, אשר תוכנם  Eyenetmobile1 וערוץ האינסטגרם  EyeNetMobile1@ ערוץ טוויטר , Net Mobile-Eyeבלינקדאין 

 אינו נכלל בהודעה זו. 

 

 

https://www.eyenet-mobile.com/
http://www.linkedin.com/company/eyenet-mobile
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/
http://www.instagram.com/eyenetmobile1/


 

 

   אודות פורסייט

פתרונות  המפתחת  ( היא חברה טכנולוגית  FRSXפורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א:  

מולטיתוכנה   סלולרית. באמצעות  ויישומים מבוססי    ספקטרלית- לראייה ממוחשבת  אוטומוטיב  תקשורת  פורסייט 

-inנט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, פורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "-ואיי  בע"מ 

line-of sightן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח הראייה".  כ" ו 

ממדי  -תלת   ותחיישנים וענן נקוד   היתוךכוללים מודולים של כיול אוטומטי,  פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט  

  כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד.   השוק הבטחוני, רכב,  שוק הבשווקים שונים כגון    הניתנים ליישום  , צפוף

לשפר  על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובה ת  ועמספקת התר  נט מובייל -אייחבילת הפתרונות הסלולרית של  

ו בדרכים  הבטיחות  של    מודעותהאת  הדרך  הסביבתית  משתמשי  העירוני כל  טכנולוגי   במרחב  שילוב  ידי    ות על 

 . נתונים  וניתוח  בינה מלאכותיתמתקדמות של  

החברה   באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  למידע 

www.foresightauto.com  אחרי עקבו   ,@ForesightAuto1   החברה לעמוד  הצטרפו  או   Foresightבטוויטר, 

Automotive  בלינקדאין . 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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