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תיטפשמ הרהבה



 הנכותו הרמוח תונורתפב העיקשמו הציפמ ,תחתפמלסקא
םינושה היצקינומוקלטה ימוחתב

 ₪ ןוילימ220-כ לע דמוע25/08/2021 םויל הרבחה לש קושה יווש

 ,₪ ןוילימ46-כ לש וטורב רבטצמ ףקיהב ,יטרפו ירוביצןוה יסויג212020- םינשב המילשה לסקא
םיידסומ םימרוגמ םבורב

דחואמה תוריכמה רוזחמ
הרבחה לש

 ,2019 תנשל האוושהב50%-כ לש לודיג ,2020-ב ₪ ןוילימ66-כב םכתסה
 האוושהב85%-כ לש לודיג  ,2021 לש הנושארה תיצחמב ₪ ןוילימ50-כב
 ,2021 לש ינשה ןועברב ח"ש ןוילימ29-כבו2020  לש הליבקמה הפוקתל
.2020 תנשב ליבקמה ןועברל האוושהב130%-כ לש לודיג

תודוא

 םיעיקשמו הרבח ןוהמ20%-כ םיקיזחמהןמולורילצ ,)ינסיד( קורמש תצובק
25%-כ דועב םיקיזחמה רומו סקינפה תא רקיעב םיללוכש םיידסומ

םייזכרמ םיעיקשמ

 םינורחאה םישדוחה12-ב תורבח ששבןמוזמבו תוינמ תאצקה לש ךרדב ₪ ןוילימ30-כ העיקשה לסקא
)M&A( תושיכרו םיגוזימ תוינידממ קלחכ



הרבח הנבמ

55% 52.5% 60% 70% 10% 50.1%100%



 בר ןויסינ ילעב םידבוע תווצ
 תרושקתה קושב

תויעוצקמו עדי

ילבולג לאיצנטופ
 םינוש םיקפס םע חתפמ ימכסה10
םייפרגואג םירוזא4-ב תבחרתמ תוליעפ

החימצ
 ,רבייפה ,תרושקתה קושב תלעופ הרבחה
תויטגרגניס תויוליעפ תגזממוIT-הו רבייסה
תושדח תוחמוצ

הרבחה תלהנה
 תיישעתב בר ןויסינ תלעב הרבחה תלהנה
 ,הרבחה ל"כנמ ,רוש ןנור תושארב םוקלטה
 םוחתב דבועוסנשולוס לסקא לש םימזיהמ
2004 זאמ הרבחה לש התוליעפ

קתוו
2004 תנשב תוליעפה תמקה
 ח״ש דראילימ לעמ לש תוריכמ
לארשיב םוקלטה יליעפמל

 לחה א"תב הסרובב תירוביצ לסקא תוליעפ
*ח"שמ220-כ לש רחסנ קוש יוושב01/20-מ
25/08/2021-ל ןוכנ*

תירוביצ הרבח

תוקזוחה



:םיירקיע רצומ יווק השולשב תזכורמו הליעפסנשולוס לסקא

 יטרפה קושל ןוטרונ לש הצפהו היצרגטניא•
דועו הפוריא חרזמ ,היכרות ,לארשיב

 דויצ לע תומדקתמ תויצקילפא תצפה•
 תרושקת

םיקסעל ןנעו רבייס תונורתפ•

הרמוח

  ,רשוקמו םכח תיב ירצומ לש הצפהו חותיפ•
IoT המכח ריעו

 תרושקת ירצומ לש היצרגטניאו הצפה•
םיקסעל םימדקתמ

 םינותנ תרושקת ירצומ הצפהו חותיפ•
5 רודו4 רוד םיססובמ

תרושקת

 לש בחר ןווגמ לש הצפהו היצרגטניא ,חותיפ•
 ריהמ טנרטניאו,Broadbandרבייפ ירצומ
םייטרפלו םיקסעל

ץראב תרושקתה יליעפמ ללכל תוריכמ•

סנשולוס לסקא לש תוליעפה יווק

הנכות



היגטרטסא
 העקשהו הצפה ,חותיפ
 הנכותו הרמוח תונורתפב
םינושה היצקינומוקלטה ימוחתב

 תוליעפל הסינכ
םיימואלניב םיקוושב

 ידי לע הרבחה תוליעפב לודיג
 תושיכר עוציבו תינגרוא החימצ
תויטגרניס תורבח םע םיגוזימו



01/20-ב ליעפמ םע הנושאר הקשה
06/21-ב יתועמשמ ליעפמ םע הקשה

08/21-ב ףסונ ליעפמ םע הקשה

תוחוקל
 םיזרכמה לכב היכז

 .םיביס יבתנ לש םייתועמשמה

קוש יליבומ
 םיבתנ ןוילימ3.5 לעמ לש תוריכמ
 ,םוקלס ,קזבל תונורחאה םינשה רשעב

יאנוטיסה קושה תוליעפמו רנטרפ

הירוטסיה

(Fiber GPON Router)םיטפוא םיביס יססובמ םיבתנ
Broadband,ירצומ לש בחר ןווגמ לש הצפהו היצרגטניא ,חותיפ
םייטרפלו םיקסעל ריהמ טנרטניא

Roadmapתולוכי ללוכ רישע 
 תיב ,היצמוטוא ,רבייס לש תוילרגטניא

Fiber-ו םכח

קוש לאיצנטופ



םדקתמ יקסע תרושקת דויצוConnected Home, Internet of Things ,םכח תיב

 לוהינ תולוכיו האלמ תיגולונכט הנבה
 לש החימצה לולסמב םיינשדח םיטקיורפ

םלועבו לארשיב םוקלט תוחוקל

תוחוקלה םע קודה רשק היצזימוטסקו היצזילקול
תעמטהו רויגב רישע ןויסינ

 ללוכ ילארשיה קושל תרושקת ירצומ
 תומאתה ,תיגולונכט היצרגטניא ,הניקת

קוויש תולוכיו הפש

Connected Home
 תויגולונכטב תונורתפ לש בחר ןווגמ
 תיבה לכב האלמ תוירושיקל תונוש
 יווק ,םיביס יבג לע :ריהמ טנרטניאל
טוחלאבוסקאוקב ,למשח ,ןופלט

םכח קסעו תיב
"םכח קסעותיב"תוריש תקשה
תילארשיהAlarm.com םע

הרמוח
חמוצה IoT-ה קושלו םיקסעל םימדקתמ תרושקת ירצומ לש היצרגטניאו הצפה ,חותיפ



רבייסו ןנע- הנכות יתוריש
 תוהז תבינג תעינמו רבייס ,ןנע ירצומ לש הצפהו היצרגטניא
SaaS לדומב םייטרפו םייקסע תוחוקלל

,רבייס יתוריש לש אלמ ןורתפ
םייקסע תוחוקלל ןנעו יוביג

 ןנעו רבייס ןורתפ
םייקסע תוחוקלל הנכות תונורתפ תוריכמ

 תועצמאב תוחוקל ינוילימל
םיליבומה םיליעפמה

יקסע לאיצנטופ
 ,היכרותב תוליעפ תוריכמ
.הפוריא חרזמו היגרואיג
 םירשעב הצפהל ןויכיז

תופסונ תונידמ

תימואלניב החימצ
 הנגה רצומ תקשהל תוכרעיה

תוהז תבינג תעינמל
Identity Theft Protection

תוהז תבינג



Manage your diverse devices from a 
single console and Increase productivity 
with an integrated set of apps for email, 

calendar, contacts, documents, 
browsing etc.

BlackBerry UEM
and Mobility apps

Backup
and Restore

Backup and disaster 
recovery software based on 

disk imaging technology

BlackBerry
Dynamics

Develop custom mobile apps 
and workflows to drive new 
value while protecting your 

sensitive business information

Protect Your 
Files and IP

Enable users to confidently 
access, share and collaborate, 
on any device with the leading 

secure EFSS & MCM

Mobilize Your Business and Secure your Communications

םיקסעל רבייס תונורתפ
–סינורקאוירבקאלב לש רבייסה ירצומ לש תוריכמו היצרגטניא

Secure, Connect, Backup and Mobilize



לארשיב סוריו יטנאהו טנרטניאה תחטבא תונורתפ לש תימשר לע תציפמסנשולוס לסקא
ןוכיתה םיה ןגאו הפוריא חרזמב תונידמ26 דועבו

סנשולוס לסקא לש םדקתמה תרשה תועצמאב תועצבתמ םינושה תוחוקלל תוריכמה
.ןוטרונ יתרש םע ןרכנוסמשו2016 ינוי שדוחב קשוהש

ראלולס ליעפמו טנרטניא יליעפמ ךרד תועצבתמ תוריכמה

הנכותה יתורישל םייונמ רשא תרשב םיליעפ תוחוקל400,000 לעמסנשולוס לסקאל
תרושקת יליעפמ תועצמאב

 לדומב היגרואיגב לודג ליעפמ םע םירוה תרקב תנכת תוריש הנושארל הקישהסנשולוס לסקא
SaaS

תימואלניב לגר תסירד



םיליעפמ העברא לצא תוריכמ
םיליעפמ

On-Demand הנגה קוש ליבומ
קוש לאיצנטופ

תויונח700-מ רתויב תוריכמ
לייטיר

ClearPlex
 ,On-Demand ,םלועב ליבומה הנגהה ןורתפ לש הצפהו היצרגטניא
םירחא םינקתהו רלולס ירישכמ לע



 םירוה תרקב זרכמב ןושאר טקיורפ
 חרזמב תרושקת ליעפמ לש
2020 ףוסב קשוה .הפוריא

םירוה תרקב רבייס תונורתפ
 רבייסה תונורתפמ תורזוח תוסנכה

זיירפרטנאל םינוש םיקפס לש
 חוטיב ,םיסנניפ תורבחל םירכמנש

םילודג םינוגראו

Norton
 החטבאה יתורישמ תורזוח תוסנכה
 ישדוח יונמכ םירכמנש ןוטרונ לש

םיליעפמ ךרד

 On Demandהרמוח תנגה
 On הנגה תורישמ תורזוח תוסנכה

Demand לארשיב חילצמה

 תוחוקלמ תורזוח תוסנכהב םינייפאתמה הלש תוליעפה ימוחת חותיפב הכישממ הרבחה
 תופסוותמה תושדח תויוליעפמ םג עיגמ לודיגה .)Recurring Revenue( םימלשמ הצק
 .תומייק תויוליעפב הצקה ישמתשמ רפסמב לודיגמ םגו הרבחה העיצמש וילופטרופל
 Recurring-ב תונייפאתמ הרמוח תוריכממ ןטק קלחו הנכות תוריכממ תוסנכהה תיברמ

Revenue35%-מ הלעמל הרבחה תוריכמ ךסמ ןקלחש. 
 ,ח״ש ןוילימ18-ב םכתסה2021 ןושארה ןויצחבRecurring Revenue תוריכמ רוזחמ
 .2020-ב ןושארה ןויצחב רוזחמה תמועל השולש יפלש לודיג

תוחמוצ תורזוח תוסנכה
םימדקתמ םיתורישו רבייס ,םירוה תרקב ,ןנע ,הנגה תונורתפמ Recurring Revenue לש הלדג תוליעפ



AOS-לש הנוהמ%60 לש השיכר המילשה לסקא AOSהיצרגטניאב תקסועש 
םייתלשממ םינוגראו םידרשמל היצמוטוא תונורתפ לש הצפהו

 ,תרושקת תנאד לש הנוהמ%70 לש השיכר המילשה לסקא- תרושקתתנאד
תויביטקא תויתשתו ןנעה ,רבייסה םוחתב הליבומ תירוטרגטניא

BBT.Live-לש הנוהמ%10-כ השכר לסקא BBT.Liveתחתפמה 
SASE-וSD-WAN לש אבה רודה תמרופטלפ תא תרכומו

 יס יפ פי׳צ לש הנוהמ55% השכר לסקא- תויגולונכט יסיפ פי׳צ
תוזר תונחת לש םילהונמ תונורתפ תרכומו תחתפמה

IBI Active-מ לש הנוהמ50.1%  לש השיכר המילשה לסקא-IBI Active, 
םייטרפ תוחוקלל רבייס תונורתפב לסקא לש הפתוש

הנורחאה הנשהמ תואקסע– תושיכרו תועקשה

 לש םוחתב תקסועהקנילארשי תרבחמ52.5% השכר לסקא-קנילארשי
 תומכח םירעל תרושקתו היגולונכט תוכרעמו תונכות



ןנעב רבייס יתוריש  תויביטקא תויתשת
 ,החטבאה תומלועב
רטנס-הטאדו סופמק

- API תחטבא
 לש השדחה תורשקתהה ךרד
םיפתושו ,םידיינ ,תויצקילפא

 עדימ עונישו תחטבא
תויטירק תויתשתב

DATA CENTER CYBER SECURITY

DANET COMMUNICATIONS
 תויביטקא תויתשתו ,ןנעה ,רבייסה ימוחתב םיטקיורפ העימטמו הציפמ ,תירוטרגטניא
.םוקלטוזיירפרטנא יפוגל םירטנס הטאד לש



 תמדקתמ תיזכרמ לוהינ תכרעמ
 תוכרעמ לש הרקבו לועפת ,לוהינל

 םיפינס יבורמ םינוגראל בושחמ

תיזכרמ לוהינ תכרעמ
ל״כשחה לש יזכרמ קפס
הפוריאו ב״הראב הצפה תחיתפ

 םע םיימואלניב הצפה יזוח
INGRAM MICRO , TECH DATA ,

ARROW ECS

קוש לאיצנטופ
תולהונמ הצק תונחת

היצזילאוטריוו ןנע בושחמ תביבסל
םעהלועפ ףותיש ךות

MICROSOFT , VMWARE , CITRIX

Thin Clients
 תולעב תוחטבואמ הצק תונחת

רבייס תייגולונכט

עדימ תחטבא

Chip PC
עדימ תחטבאו הטילש תויולע תנטקהל סיסבכ תוזר תונחת לש םילהונמ תונורתפ



 ,תוריש ימכסה תרכומ הרבחה
 תודמע ףלאכל םילכתמו חוטיב
םייקסעו םייתלשממ תוחוקל לש

םיליעפמ
:םישדח םיגולונכט תונורתפ תקשה

תוליבחל ןוימ תונוכמ-
RFID תונורתפ-

םילוח יתבלםיטסיגול תונורתפ-
הרקבו הקירס תונורתפ-

קוש לאיצנטופ
 תיגולונכט תונשדחב החמתמ הרבחה

םייטסיגול םיזכרמלו ראוד ירדחל

ראוד ירדח

AOS - Advanced Office Solutions
םייתלשממ םינוגראו םידרשמל היצמוטוא תונורתפ לש הצפהו היצרגטניא



תמרופטלפ לש אבה רודה
תמדקתמה תיווק / תיטוחלאה תרוסמתה
SD-WAN תייגולונכט לע תססובמ

 תומלצמ ,ןנעב Hostingלומ הדובע
 תויתשת לש היצזימיטפוא ,החטבא
דועו ל"ניב תרושקת ,תרושקתה

םישומיש ןווגמ חכומ ןויסינ
 תא םיללוכה םיטקיורפ תורשע
 דוקיפ ,א"ת תיריע ,ל"הצ ,םוקלס

דועו ךוניחה תכרעמ ,ףרועה

דואמ הובג ספ בחור
 רשקל ידכב םיווק רפסמב שומיש

 הרוצב חוקלה ירתא ןיב
 היצזימיטפוא תללוכה תחטבואמ

תרושקת יצורע רפסמ לש

ילארשי חותיפ
 לארשיב חתופש הנכות רצומ
 תושר לש ןומימב תופתתשהב

BIRD ןרקו תונשדחה

BBT.Live



Isralink
םוחתב תוליבומה תורבחה םעטמ המכח ריע תוכרעמ לש תימואלניבו תידעלב הציפמו הגיצנ

 תומדקתמ הנכות תויורשפא ןווגמ
 בוציע ,חותיפל ,ןכו הרמוח לוהינל
 תומאתומ תויצקילפא ןווגמ לוהינו

.תוחוקלה יכרצל

הנכות םלועב החילצמה תשרה
 םירעב המכחה ריעה תכרעמ
 קרוי וינ ללוכ םלועב תוליבומ

 ,ןודנול ,)תודמע2,000-מ הלעמל(
 ,וינוטנא ןס ,סאלאד ,וטנורוט
 ,לואירטנומ ,ינדיס ,ימאימ

.דועו ןוטסוב ,היפלדליפ ,רופגניס

תונקתה
ביבא לתופסקא

א״ת תיריעב םלוע ריע תלהנמ
 ףוס דע תויופצ תופסונ תונקתה

הנשה

המכח ריע יתוריש
 תויצקילפא לס םיקפסמ םינקתמה

 ,תואצמתה / היווח / עדימ לש
 השיג ,םוריח תועדוה ,רודיבו תושדח
 תרושקתו םכח םוסרפ ,ינוריע עדימל

.רייתה / רקבמה / בשותה םע



 תוסחוימה תוימעפ דח תויפיצפס תוסנכה / תואצוה לורטנב*
 .תורחא תורבח תשיכר תואקסעוגוזימה תקסע תמלשהל
םילבוקמ תואנובשח יללכ יפל וניאו רוקס וניאש ןותנ

29,099130%תוסנכה כ"הס

יונישינש ןועבר2020ינש ןועבר2021

12,650

)ח״ש יפלא( ינש ןועברםירחבנ םידחואמ םייסנניפ םינותנ

240% EBITDA3,205942* םאותמ

20.3%ימלוג חוור

416% 2,274441 * םאותמ יקנ חוור

Recurring 12,831371% תוסנכה 2,722

23%13%

)151(1,911יקנ חוור



 תוסחוימה תוימעפ דח תויפיצפס תוסנכה / תואצוה לורטנב*
 .תורחא תורבח תשיכר תואקסעוגוזימה תקסע תמלשהל
םילבוקמ תואנובשח יללכ יפל וניאו רוקס וניאש ןותנ

50,27585%תוסנכה כ"הס

195% 3,0601,037* םאותמ יקנ חוור

יונישןושאר ןויצח2020ןושאר ןויצח2021

27,120

)ח״ש יפלא( ןושאר ןויצחםירחבנ םידחואמ םייסנניפ םינותנ

80% EBITDA4,7502,637* םאותמ

70,99441,526ימצע ןוה

75,110 125,41431,772םיסכנ כ"הס

30/06/202130/06/202031/12/2020

13,140

Recurring 18,081195% תוסנכה 6,139



 קוש יחתנ תקמעהו הבחרה ,היגטרטסא
רבייפ יתורישל הרמוח תקפסא
ץראב תרושקתה יליעפמל

 םכחה תיבה ירצומ תקשה

 רבייסה תוליעפב לודיגה ךשמה
SaaS-ה לדומב ןנעהו

 קושב תוליעפה תבחרה
ימואלניבה

השיכר תויונמדזה רותיא
 תויטגרניס תויוליעפ לש

 תכמות הנכות / הרמוח תקפסא
רלולסב5 רוד



םייגטרטסא החימצ יעונמ

לדג םינרציוילופטרופ
םינרצי םעםיפסונ םימכסה
םיפסונ םיחיטבמ

Roadmapרישע
Roadmapרבייס תולוכי ללוכ רישע, 

רבייפו המכח ריע ,םכח תיב

תוחוקל סיסבל תופסונ תוריכמ
 תוחוקלה סיסבל םיפסונ םירצומ תוריכמ
הרבחה לש בחרה

תושימג
      קושה יכרצל םירצומה תמאתה
םכח תיבו5 רלולס רוד ,רבייפ– םינתשמה

תוליעפ תמרופטלפ
 תושיכרו םיגוזימ תויונמדזה רותיא
תופסונ תוילאיצנטופ

ימואלניב לודיג
 ןוטרונ ירצומ לש תימואלניב הצפהב לודיג
סנשולוס לסקא לש הרמוחהו



 תונורחא תויוחתפתה
Sagemcomתרבח תרצותמFiber יבתנ תקפסאל םוקלט יליעפמ השימח םע םימכסה
)םיבורקה תועובשב יופצ ישימחה( םכותמ העברא לצא הקשהו

קנילארשיו יסיפ פי׳צ ,תרושקתתנאדAOS, IBI Active,,BBT.Live :תורבח שמחב העקשה

 היכזו םיליבומםירוטרגטניא םע הלועפ ףותישבPush to Talk over Cellular-ה םוחתל הסינכ
םיזרכמ רפסמב

SaaS לדומב היגרואיגב לודג ליעפמ םע םירוה תרקב תנכות יתוריש תקשה

 יתיב תשר דויצ ירצומל תיצורע-בר היזיוולט תיקפסו םוקלט יליעפממ תויתועמשמ תונמזה תלבק
הובג ספ בחורב תוירושיקל השירדה לע הנועה

 ₪ ןוילימ45-כ לש ךסב םיידסומ םיעיקשממ רקיעב יטרפו ירוביצ ןוה סויג לש המלשה

ץרפמה תונידמ לכב הצובקה ירצומ תצפהל תונורקע םכסה לע המיתח



THANK YOU
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