
                                                             

חברת הפורטפוליו בובייל משיקה פתרון ליהול  :יויקורן טכולוגיות

  וקטים ביוייםמות לקוח אוטומטי לעסקים א

  הכסות  דילגולהחכם  שימור לקוחותלאפשר ועד הטכולוגי הפתרון 

קוג הפוה -הקימה חברות בות בישראל וארה"ב וחתמה הסכם עם שותף בהוגהחברה 

  לשוק הסיי

  בצע השקעות חדשות עוד השה"לם מתכיעמית גרין: "

  

), שותפות השקעה בחברות טכולוגיה בעלות יקט יויקורן טכולוגיות (ת"א: – 2020, באוקטובר 7, אביב-לת

פיתוח מערכות ויישומים לארגוים הפורטפוליו בובייל, העוסקת בחברת כי מדווחת  פעילות מחקר ופיתוח

  אמות לקוח באופן אוטומטי עבור עסקים ביויים וקטים.  המייצר, פתרון טכולוגי Glueמשיקה את  קטים

והוא ועד לעות על חוסר  (Machine Learning)ולמידת מכוה  (AI)מבוסס ביה מלאכותית  Glue-שירות ה

ור לקוחות, יהול מועדוי יהול שימגדול בשירותי ען טכולוגיים עבור עסקים קטים בתחומים הוגעים ל

שימור לקוחות, בדומה ליכולות של עסקים ורך צאוטומטית ל הוא פעילותייחוד השירות יהול הטבות. ו לקוחות

אמות ד הגדלת לחסוך הוצאות ומגבכך ומיוחדים עתירי משאבים, זאת ללא הקצאת הון או כוח אדם 

 .ות, רכישות חוזרות ועליה בהכסותלקוח

לאור ההזדמות בשוק והאצת שילוב פתרוות טכולוגיים, גם בעסקים קטים וביויים, בוודאי לאור מגפת 

. בוסף הוקמו חברות בות בישראל ובארה"ב ,Glueעל מת לממש את אסטרטגיית ההתרחבות של הקורוה ו

תתרגם את ש Sunlight Enterprises Holdings LTDחברת חתם שיתוף פעולה עם שותף מקומי בהוג קוג, 

לשפה הסיית ותקיים את כל פעילות השיווק עבור השירות בהוג קוג לרבות קידום ברשתות  Glueהמערכת של 

גם  Glueשל  ובהיתן הצלחה יושק השירות החברתיות, מתן מעה לשאלות בשפה הסיית, ורכישת תועה

  במספר פרוביציות בסין.

רון חדשי עם פוטציאל בשוק העסקים הפתרון של בובייל הוא פת" :עמית גרין, מכ"ל יויקורן טכולוגיות

הביויים והקטים בכל העולם ולכן החברה פוה גם לצפון אמריקה וגם למזרח הרחוק בוסף לשוק המקומי. 

 שחשוףיות מהשורה הראשוה ומאמין או ממשיכים לאתר חברות טכולוגלצד קידום ההשקעות הקיימות 

  ".בתקופה הקרובה כבר ,מבטיחותהשקעות 

ה לאחרוה על מספר רב של חויקורן טכולוגיות שתי השקעות וספות, סייברוואן ווויפלאש. סייברוואן דיוולי

פיילוטים למערכת למיעת היסח דעת בהיגה שפיתחה, לרבות פיילוט במשטרת ישראל וכן דיווחה על הזמה 

כמו כן, . המובילות והגדולות בארץמחברות הלוגיסטיקה מערכות מקבוצת מיליום,  250מסחרית ראשוה של 

  וייפלאש, החברה עדכה כי הוכרו שי פטטים וספים (בסין וישראל) מתוך מערך הפטטים השלם של החברה. 



                                                             

 , זכתה לאחרוהבד מתפרק למגבוים שטפים מחומרים מתכלים שאים כוללים פלסטיק ומזהמיםמפתחת ש

  .2020ת לש MassChallenge Israelבתוכית האצה של 

  

  

  אודות יויקורן

יגאל רון ויסרברג ושותפות יויקורן להשקעה בחברות טכולוגיה צעירות הוקמה על ידי יעקל'ה טבוים, ליגד רוטלוי, 

רציו, חלל וחברות  םבייה, יםרב יםציבוריו יםפרטי תאגידיםלדאו. יו"ר השותפות הוא ליגד רוטלוי, בעל יסיון עשיר ב

   יזמות.השות יסיון בתחומי הטכולוגיה, הפיסים ו 25מביא עימו אשר  עמית גריןהשותפות הוא מכ"ל . וספות

 המשמש גם כדירקטור, ה טבוים'יעקל לעגרין בוסף המכ"ל עמית ועדת ההשקעות של יויקורן טכולוגיות כוללת את 

חבר  .הטכולוגישל חברות רבים מיזוגים ורכישות, הפקות ואקזיטים תחום ההשקעות, שה ב 35יסיון עסקי של  בעל -

, שעשתה במהלך השים 35ת"א מכ"ל חברת מטריקס, הסחרת במדד מוטי גוטמן, עדת ההשקעות הוא ווסף בו

שר א מהל בכיריסיון רב שים כ בעליוסי בן שלום, חבר וסף הוא  האחרוות עשרות מיזוגים של חברות טכולוגיה.

יטר. חבר וסף פוו , טלדור, דאל, סימטרוןDBSIבייהן  ,הוביל בשים האחרוות השקעות ואקזיטים בחברות רבות

מכ"ל פרוסיד הון סיכון, ששימש בעבר כמכ"ל ההחזקות הריאליות של בק איגוד  דן ויטראוב,הוא  ה זועדובו

ועדת ההשקעות של השותפות הם כן צוות הההלה ו וממשלתיות.דירקטור במספר רב של חברות ציבוריות פרטיות כו

והיקף השקעות של מיליארדי שקלים, מויטין מוצלח באקזיטים, עסקאות מיזוג ורכישה והפקות. עשיר בעלי יסיון 

  בתחום הטכולוגי, שוק ההון, השקעות ופיתוח עסקי וקשרים בילאומיים. ם היאהתמחות

ם, לרבות י, בין השאר על רקע משבר הקורוה שהאיץ תהליכים טכולוגימצמיחה מחודשתום כיהה  התחום הטכולוגי

בפתרוות טכולוגיים. עקב כך, בחצי השה  מוצרים ושירותים מסורתיים החלפתו בפתרוות לעבודה מהביתגובר צורך 

רוח גבית  עובדה המעיקהם, גופים מוסדיימצד היקף ההשקעות בחברות טכולוגיה, בעיקר גדל משמעותית  האחרוה

השקעות בתחום הטכולוגי מהוות השקעת עוגן גדלה והולכת בתיקי ההשקעות של גופים מוסדיים בארץ הלתחום. 

  ובחו"ל.

 השקעה במספר חברות ולא בחברה בודדת מספר יתרוות מרכזיים. הראשון הוא שילוב של ישהשקעה בשותפות יויקורן ל

כיוון  ,תהליך איתור ובחירת ההשקעהאת את הצורך ו תמייתר ם. כמו כן, ההשקעה בשותפותתוך פיזור והקטת סיכוי

אין גישות למספר רב של וות מומחים קיים ומוסה ביויקורן. למשקיעים פרטיים ומוסדיים על צשהיא מתבססת 

ואין הצדקה כלכלית להחזיק צוות כזה ברמת הגוף המוסדי, המתמקד ביהול  ,מומחים ברמה זו בתחום הטכולוגיה

פוטציאל עליית ערך משמעותי לאור עם  הים מהשקעה המוסדיים המשקיעים יתרון וסף הוא שהשקעות סחירות. 

רסה, הוא שמדובר בהשקעה סחירה וזילה באמצעות הבווסף יתרון מרכזי  השקעה בשלבים מוקדמים של החברות.

 מביאה לאופטימיזציה את יכולת יהול הסיכוים, גיוון ההשקעות ומימוש אקזיטים.ה


