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,  ויש לכם מה לספר לעולםIT-אם אתם אנשי תעשיית ה? איזה חוזה חדש נחתם? מי קודם? מי פוטר |
 | הקליקו כאן

, B.O.S -ש מי שדווקא מרוויח י, בעוד העולם עוקב בדאגה אחר שפעת החזירים המפילה קורבנות ברחבי העולם

זכתה בימים האחרונים , חברה ישראלית שפיתחה במהלך השנתיים האחרונות מערכת ייחודית לניהול חוות חזירים

המתמחה בפיתוח מערכות , B.O.Sהמערכת של . ב בבקשה לבחון את המערכת החדשה"לשיחות בהולות מארה

בין . ק של חזירים ספציפיים וניהול מעקב שוטף אחר הטיפול בהםמאפשרת תיוג וזיהוי מדויי, זיהוי מבוססות שבב

ותוכנה לניהול מחזור , מערכת קוראים, )RFID(השאר כוללת המערכת המערכת תגיות זיהוי רדיו מבוססות שבבים 

 .החיים של חזיר

 

רים הגדולה לאחר פיתוח שנמשך שנתיים שבוצע יחד עם חוות החזי, עמדנו להכריז בימים הקרובים על המוצר"

בעקבות התפרצות המגפה והדיווחים . "שלום דסקל, ל החברה" מנכTheMarker ITסיפר בשיחה עם , "בארץ

הנגיף המדובר ניתן לטיפול על ידי . "מספר דסקל, "ב הגיעו עוד לפני ההשקה"הטלפונים מארה, התקשורתיים

מחלה או מגיפה . חזרזירים היה לוקה בחסרההדבקה התחילה באזורים שבהם הטיפול והבקרה על ה. חיסונים שונים

דסקל מוסיף כי בשיחות הטלפון . הוא מסביר, "החל בתברואה וכלה בחוליים, נוצרת כתוצאה מטיפול לא נכון

מבקשים , ת הפצה בכירה האמונה על שיווקם של מאות אלפי חזירים בשנהלפחות אחת מהן מרש, המתקבלות

 ".פיילוטים ברמת דחיפות גבוהה"הלקוחות האפשריים מידע נוסף על המערכת וביצוע של 

 

זאת בשונה ממערכות קיימות ,  הנה המערכת היחידה המותאמת במיוחד לחזיריםB.O.Sהמערכת הקיימת של "

הפניקה הציבורית יכולה להוביל למצב שבו הגבולות ייסגרו למעבר . "מסביר דסקל, "המיועדות בעיקר לבקר וצאן

 תוכל לאפשר B.O.Sהמערכת אותה מייצרת . הוא מוסיף, "בעלי חיים ובשר שחסרים בתיעוד מדוייק של חיסונים

, בעת מעבר הגבולתיעוד שיהיה נגיש , לחוות החזירים לנהל רישום מדוקדק על הטיפולים והחיסונים שעבר כל חזיר

 .עם יכולת זיהוי מדוייקת של החזיר המדוייק

 



מפתחת החברה ,  מיליון וחצי דולרB.O.Sמערכת שבפיתוחה השקיעה , בנוסף על המערכת המיועדת לניהול חוות

בין השאר מספקת החברה שבבים ומערכות למרבית החברות .  אחרות המיועדות לתעשייה וחקלאותRFIDמערכות 

,  למעקב אחר מיכלי חלבB.O.Sבתנובה משמשות המערכות של .  מתנובה ועד לתעשייה האווירית-שק הגדולות במ

ל נמנות גם "על לקוחותיה של החברה בחו. בתעשיה האווירית הן משמשות לצורך מעקב אחר רכיבים של כלי טיס

 .אופיס דיפו ובואינג

 

B.O.S ,בעקבות ההפסדים ביצעה החברה קיצוץ של . סדים להפ2008עברה ברבעון הרביעי של , ק"הנסחרת בנסדא

ההערכות בחברה היו שההכנסות של החברה . " בשכר העובדים15%כמו גם קיצוץ של ,  במצבת כוח האדם19%-כ

העניין שאנו עדים לו עכשיו עשוי לשקף גידול בסדרי גודל בסכומים .  מיליון דולר10-15-מן המערכת החדשה יגיעו ל

-נכון לעכשיו מועסקים בחברה כ". בעקבות העניין תשקול החברה גיוס של עובדים" שהוסיף ש,הסביר דסקל, "אלו

 מיליון 23.8גידול משמעותי מהכנסות של ,  מיליון דולר52.9- הגיעו ל2008-הכנסותיה של החברה ב.  עובדים140

זאת לעומת הפסד של , ר אלף דול420-למרות הגידול בהכנסות רשמה החברה הפסדים שנתיים של כ. 2007-דולר ב

 .2007- מיליון דולר ב1.8

 


