
חברת סרוויז'ן הוקמה בשנת 2001  בישראל, כחלוצה עולמית בפיתוח פתרונות וידאו לתחבורה וממשיכה להיות 

החברה המובילה בתחום זה עד היום. 

החברה מציעה ללקוחותיה מגוון פתרונות תוכנה וחומרה אשר מאפשרים הקלטה ושידור של קבצי וידאו מכלי רכב  

ומאתרים ללא תשתית, תקשורת בזמן אמת באופן שוטף ויציב תוך התמודדות עם תנאי סביבה מאתגרים )טמפרטורה 

גבוהה/נמוכה, תנאי כביש, וונדליזם וכו'(. הפתרון של סרוויז'ן מותאם לדרישות המגוונות של הלקוחות.. כגון כמות 

המצלמות ברכבים, רישום אירועים מיוחדים, הקלטות לתקופה ארוכה, אינטגרציה עם מערכות ניהול ציי רכב ועם 

מערכות בטיחות נהג. 

מערכות החברה מותקנות בכל העולם בלמעלה מ 50,000 רכבים, משאיות ואוטובוסים ובלמעלה מ 80 מדינות ברחבי 

העולם. 

מערכת הקלטת הוידאו המובילה של החברה, ה-IVG400, הוא מערכת וידאו מקצועית המאפשרת שידור והקלטה 

באיכות של )FULL HD 1080P(. באמצעות הטכנולוגיה הייחודית אשר פותחה בחברת סרווז'ן, הווידאו מוזרם בצורה 

אופטימלית באמצעות תקשורת סלולרית באופן רציף גם בעת כיסוי סלולר נמוך ובתשתית רעועה.

בשנת 2018, חברת סרוויז'ן נרכשה על ידי קבוצת א.ד.י מערכות לרכב - החברה המובילה בישראל בתחום מערכות 

מתקדמות ואביזרים לרכב. 

1אליהו איתן 1, ראשל"צ 7570301 - 7 0 0 - 7 0 4 - 1 0 0

•  הגברת הפיקוח על התנהגות הנהג ונהיגה שלא בהתאם לכללי הבטיחות
•  מעקב ותיעוד של התנהגות וונדליסטית של הנוסעים בתחבורה הציבורית

•  זיהוי אירועים פלילים בזמן אמת ) גניבת דלק, גניבה מתא המטען וכד'(
•  ממשק עם גורמי בטחון )צבא, משטרה, הצלה(

 המערכת המובילה בפתרונות וידאו בתחבורה

הלקוחות שהתקינו את הפתרונות של סרווז'ן, נהנים מ: 



מערכת ה IVG400  של חברת סרוויז'ן הינה מערכת הקלטת וידאו המובילה, המקצועית והמתקדמת ביותר בעולם 

 .FULL HD באיכות הקלטה ,IP לתחבורה ולאתרים. המערכת תומכת בשידור והקלטה עד 10 מצלמות

כל רכבי המערכת כרטיס ה GPS, המודם הסלולרי, דיסק הקלטה וכד' מותקנים בתוך המארז הקשוח )רובוסטי( של 

היחידה. כל הדיסקים מבוססים על טכנולוגית SSD המבטיחה איכות הקלטה גבוהה ושמירת ההקלטה לאורך זמן. ניתן 

.2TB 64 ועדGb להתקין על המערכת דיסקים בנפח מ

מערכת ה IVG400  מאפשרת להתחבר בקלות לכל פתרון ניהול צי רכב ומערכות בטיחות המוכרות בשוק, בכך מתאפשר 

ללקוח לקבל על גבי מערכת ניהול אחת את ההתראות המתקבלות ממערכת הבטיחות או ממערכת הסרווז'ן ולהפעיל את 

פונקציית הצפייה בזמן אמת או צפייה בקבצי וידאו נבחרים מההסטוריה על גבי פלטפורמה אחת מוכרת.  

IVG 400 היא הפתרון המושלם לציי רכב הדורשים פתרון אמין ואיכותי.

IVG400

פתרונות וידיאו בזמן
אמת בתחבורה

הטכנולוגיה המובילה בשידור והקלטת קבצי וידאו מרכבים


