
 

 

Foresight: Eye-Net to Launch Virtual Sensor for Automotive 
Industry at CES 2023 

 
 Visitors to the booth will also be able to ride the Eye-Net Protect™ driving 

simulator, offering a unique first-hand driving experience  
 

Ness Ziona, Israel – January 4, 2023 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision, announced today that its wholly owned 

subsidiary, Eye-Net Mobile Ltd., will showcase for the first time its new collision 

prediction solution, Eye-Zone™, a virtual sensor designed for the automotive industry. 

Visitors can meet the Eye-Net team at CES 2023, January 5–8, 2023 in booth 9235 at the 

North Hall of the Las Vegas Convention Center. 

 

Eye-Zone is a vehicle-to-everything (V2X) collision detection and accident prevention 

solution that sends alerts and indications to the driver. Eye-Zone uses a unique virtual 

sensor RUDAR™ (Road Users Detection and Ranging) that provides a point cloud of the 

real time location, movement characteristics and probability of collision with each of the 

road users around the vehicle.  

 

Eye-Zone can be easily integrated into various automotive systems such as Advanced 

Driver Assistance Systems (ADAS), navigation systems and infotainment systems, 

allowing vehicle manufacturers and Tier 1 and Tier 2  automotive suppliers to enhance 

their existing safety systems by detecting threats that are beyond line of sight and 

providing timely, actionable alerts.  

 

Eye-Net will also demonstrate Eye-Net Protect, its all-road-users safety solution, 

protecting pedestrians, cyclists and drivers. Visitors to CES will be able to enjoy a unique, 

behind-the-wheel experience on Eye-Net’s 3D driving simulator while preventing road 

accidents using Eye-Net Protect. 

  

.book your simulator rideto schedule a meeting or  Net-act EyeCont 

 

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. 

 
 

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 
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Ltd., Foresight Changzhou 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 and dense three-

dimensional (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 Eye-Zone’s potential 

uses, integrations, and benefits. 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 31, 2022, 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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 באנגלית  הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח - נוחות תרגום

סנסור וירטואלי לתעשיית הרכב תשיק נט  -אייפורסייט: 
  CES 2023בתערוכת 

המציע חווית נהיגה ייחודית ממקור   ,™Eye-Net Protectסימולטור הנהיגה ב  לנהוגיוכלו גם   ביתן המבקרים ב 
 ראשון 

 

  בתחום מערכות ראייה המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט   -  2023בינואר,    4,  נס ציונה, ישראל 

בבורסלרכב   ממוחשבות  נסחרות  )סימול:  ו, שמניותיה  אביב  ותל  נאסד"ק  נט  -איי כי    היום   הודיעה (,  FRSXת 

הפתרון החדש שלה למניעת תאונות  תציג לראשונה את    , , חברה בבעלות מלאה שלהנט"(-)"איי  מובייל בע"מ 

שתתקיים    CES   2023מבקרים בתערוכת  , סנסור וירטואלי המיועד לתעשיית הרכב.  ™Eye-Zoneדרכים,  

אשר במרכז    North Hallאולם  ב ,  9325בביתן מספר    נט -יוכלו לפגוש את צוות איי  , 2023  בינואר   5-8בתאריכים  

 . Las Vegas Convention Centerהכנסים 

Eye-Zone  פתרוןהינ ו  V2X  (vehicle-to-everything)  ו  התנגשויות  דרכיםלזיהוי  תאונות  השולח    , מניעת 

לנהג  ואינדיקציות  שימוש   Eye-Zone  . התרעות  ייחודי    עושה  וירטואלי   RUDAR™  (Road Usersבחיישן 

Detection and Ranging ),    המספק ענן נקודת של מיקום בזמן אמת, מאפייני תנועה והסתברות להתנגשות

 עם כל אחד ממשתמשי הדרך סביב הרכב. 

Eye-Zone   ו ליניתן לש( ב בקלות במערכות רכב שונות כגון מערכות סיוע מתקדמות לנהגADAS  מערכות ,)

ולספקי רכב  ה  דבר ,  ובידור   ניווט ומערכות מידע  לשפר את מערכות    Tier 2  - ו   Tier 1מאפשר ליצרני רכב 

המאפשר לפעול  ות בזמן  ע הבטיחות הקיימות שלהם על ידי זיהוי איומים שהם מעבר לטווח הראייה ומתן התר

 . התרחשותם למניעת 

, פתרון הבטיחות שלה לכלל משתמשי הדרך, המגן על הולכי רגל,  Eye-Net Protectם את  נט תדגים ג -איי 

יוכלו ליהנות מחוויה ייחודית מאחורי ההגה בסימולטור הנהיגה    CESתערוכת  מבקרים ברוכבי אופניים ונהגים.  

 . Eye-Net Protect-שימוש ב  תוך מניעת תאונות דרכים באמצעות , נט-אייממדי של -התלת

 . לתאם נהיגה בסימולטור כדי לקבוע פגישה או   נט-איי קשר עם    ליצורכל המעוניין מוזמן 

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

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

 תוכנם אינו נכלל בהודעה זו. 

 פורסייט  אודות

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

פורסייט  תקשורת סלולרית. באמצעות  ויישומים מבוססי    ספקטרלית -לראייה ממוחשבת מולטיפתרונות תוכנה  

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -ואיי   אוטומוטיב בע"מ   גז'ופורסייט צ'אנ,  אוטומוטיב בע"מ
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" וכן פתרונות  in-line-of sightפורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת  "מעבר  "  דרכים  למניעת תאונות 

 לטווח הראייה".  

פורסייט   של  הראייה הממוחשבת  נקודפתרונות  וענן  אוטומטי  כיול  של  מודולים  צפוף -תלת   ותכוללים  ,  ממדי 

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

לשפר את  על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובהת  עומספקת התר  נט מובייל- אייל  הפתרונות הסלולרית ש

ו בדרכים  של    מודעות ההבטיחות  הדרך  הסביבתית  משתמשי  העירוני כל  טכנולוגי  במרחב  שילוב  ידי  ות  על 

 . נתוניםוניתוח  מתקדמות של בינה מלאכותית

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

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive  בלינקדאין . 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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