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םינושה היצקינומוקלטהו רבייסה ימוחתב הנכותו הרמוח תונורתפב העיקשמו הציפמ ,תחתפמסנשולוס לסקא
:םיירקיע רצומ יווק השולשב תזכורמו

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

 תרושקת דויצ לע רבייס תויצקילפא תצפה•

םיקסעל ןנעו רבייס תונורתפ•

IoT

  ,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

םוקלט

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

ץראב תרושקתה יליעפמ ללכל תוריכמ•

לסקא לש םיירקיעה תוליעפה יווק

רבייס



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

34,86765%תוסנכה כ"הס 21,176

)ח״ש יפלא(םירחבנ םידחואמ םייסנניפ םינותנ

123% EBITDA3,4401,545* םאותמ

20.0%ימלוג חוור

177% 2,176786 * םאותמ יקנ חוור

Recurring 11,463118% תוסנכה 5,250

20.6%

* םאותמ יקנ חוור
2,7211,098148%תולע יפדוע תתחפה ינפל

2022/ 1Q2021/ 1Qיוניש

22 רבמצד-ינויל תונמזה רבצ
ח״ש ןוילימ77-כקטהטדו הנכות ללוכ אל



 תמלשהל תוסחוימה תוימעפ דח תויפיצפס תוסנכה / תואצוה לורטנב*
 יפל וניאו רוקס וניאש ןותנ .תורחא תורבח תשיכר תואקסעוגוזימה תקסע
קטהטדב הטילשה לעבל םימולשת לורטנבו םילבוקמ תואנובשח יללכ
המלשוה םרט קטהטד םע גוזימה תקסע

34,86726,940תוסנכה כ"הס

)ח״ש יפלא(ןושאר ןועבר *קטהטדו לסקא םינותנ

EBITDA3,4401,820* םאותמ

2,1761,274 * םאותמ יקנ חוור

קטהטדלסקא

* םאותמ יקנ חוור
2,7211,274תולע יפדוע תתחפה ינפל



)ח״שמ( *קטהטד תקסע תמלשה םע רוזחמב יופצ לודיג

2019 2020 2021  לסקא( יפרצמ יתנש בצק
Q1-22 יפל )*קט הטדו

44
66

115

247

הקסעה המלשוה םרט *
 בטימלו הרבחה ידי לע ורקסנ אל רשא ,קטהטדמ הרבחה ידיב ולבקתהש יפכ
םילבוקמ םיימואלניב תואנובשח יללכל םאתהב וכרענ הרבחה תעידי



תולע יפדוע תתחפה ינפל **םאותמ יקנ חוורב יופצ לודיג
)ח״שמ( *קטהטד תקסע תמלשה םע

2019 2020 2021  לסקא( יפרצמ יתנש בצק
Q1-22 יפל )*קט הטדו

2.3
3.5

9.2

_

הקסעה המלשוה םרט    *
 .תורחא תורבח תשיכר תואקסעו  גוזימה תקסע תמלשהל תוסחוימה תוימעפ דח תויפיצפס תוסנכה / תואצוה לורטנב

קטהטדב הטילשה לעבל םימולשת לורטנבו םילבוקמ תואנובשח יללכ יפל וניאו רוקס וניאש ןותנ  **



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

 ןנעב רבייס ןורתפ תקשה
םייקסע תוחוקלל

 רבייסה תוליעפב לודיגה ךשמה
SaaS-ה לדומב ןנעהו

 קושב תוליעפה תבחרה
ימואלניבה

 תויטגרניס תויוליעפ לש השיכר
םוקלטהו רבייסה םלועב

 תכמות הנכות / הרמוח תקפסא
רלולסב5 רוד



 הליבומהו הלודגה תרושקתה תרבח
 הנכותהו הרמוחה תומרופטלפ .םלועב
 תונורתפ תריציל תושמשמ וקסיס לש
 םילודגה םינוגראל תרושקתו טנרטניא

טרפב לארשיבו ללכב םלועב

וקסיס
 לש תויגולונכטה ןווגמ לכב שומיש

 Enterprise :ןוגכ וקסיס
Networks, SMB, Data Center, 

Collaboration, Security, 
SAAS, IoT דועו.

תויגלונכט
 תנש זאמ וקסיס ירצומ ןווגמ תא הציפמ

250-מ הלעמל תועצמאב2005
םישרומ םייקסע םיפתוש

הירוטסיה

לארשיב וקסיס לש הליבומה הציפמה– קטהטד
םינוגראל עדימ תייגולונכטו רבייס ,תרושקת ירצומ תצפהב החמתמ

Roadmapתומלועב רישע 
ןנעהו רבייסה ,תרושקתה

קוש לאיצנטופ

הקסעה המלשוה םרט *



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
 ,הילטיאב תוליעפ תוריכמ
.הפוריא חרזמו היגרואיג
 םירשעב הצפהל ןויכיז

תופסונ תונידמ

תימואלניב החימצ
 הנגה רצומ תקשהל תוכרעיה

תוהז תבינג תעינמל
Identity Theft Protection

תוהז תבינג



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



 םירוה תרקב תונורתפ
הפוריא חרזמבו לארשיב

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

ליבקמה ןועברבעברכל האוושהב ןושארה ןועברב הרבחה תוריכמ ךסמ שילשכ•
2022 לש ןושארה ןועברב ח״ש ןוילימ11.5-כב ומכתסה•
2021-ב הליבקמה הפוקתב רוזחמה תמועל2 יפמ הלעמל לש לודיג•

תורזוח תוסנכהב החימצ
םימדקתמ םיתורישו הנגה ,םירוה תרקב ,ןנע ,רבייס תונורתפמ Recurring Revenue לש הלדג תוליעפ



םיבתנה לש הקשה
 ,רנטרפ ,םוקלס ,קזבב
םירחאו IBC ,ימואלניב קזב

תוחוקל
 םיזרכמב היכז

 .םיביס יבתנ לש םייתועמשמה

קוש יליבומ
 רשעב םיבתנ ןוילימ4 לעמ לש תוריכמ
 רנטרפ ,םוקלס ,קזבל תונורחאה םינשה

יאנוטיסה קושה תוליעפמו

הירוטסיה

(GPON) םיחטבואמרבייפ יבתנ

Broadband,ירצומ לש בחר ןווגמ לש הצפהו היצרגטניא ,חותיפ
(Fiber GPON Router) 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 המכח ריע
 ,קנילארשי תועצמאב תחמוצ תוליעפ
 לש תימואלניבו תידעלב הציפמו הגיצנ

 תורבחה םעטמ המכח ריע תוכרעמ
םוחתב תוליבומה

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

םכח קסעו תיב
םיחטבואמו םימדקתמ IoT תונורתפ
Alarm.com םעפתשב םכחתיב
Quadient םעפתשב םכח קסע

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



םייגטרטסא החימצ יעונמ

לדג םינרציוילופטרופ
םינרצי םעםיפסונ םימכסה
 תותשר סיסב לע םיפסונ םיחיטבמ
קטהטדו לסקא לש הצפהה

Recurring Revenue
 תוסנכה תויוליעפב העקשה ךשמה
ןנעהו רבייסה ימוחתב תוכשמתמ

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

םישדח םימוחתל הסינכו תושימג
– םינתשמהקושה יכרצל םירצומה תמאתה

MSSP, 5 תונורתפ ,ןנע יתורישGדועו

תוליעפ תמרופטלפ
 תושיכרו םיגוזימ תויונמדזה רותיא
תופסונ תוילאיצנטופ

ימואלניב לודיג
הצובקה ירצומ לש תימואלניב הצפהב לודיג
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