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 דולרים בהובלת  מ'  57- לאת סבב הגיוס   ההרחיב Vdooסטארטאפ חברת ה 

 Verizon Ventures -קומרה קפיטל ו

באבטחת  ,Vdoo  ייברהסחברת   הדברים()  oTIמוצרי    לש  תוכנה  העוסקת  משובצותו  האינטרנט של     מחשב,  -מערכות 

את הרחבת הגיוס .  2020ברבעון השלישי של  הושלם  ש  מיליון דולרים  57סכום של  ל  Bסבב גיוס  של    ההרחב    הודיעה על

  שלה  היצע הפתרונותלחברה להרחיב את  פשר  מא. המימון החדש  Verizon Ventures  -הובילו הקרנות קומרה קפיטל ו 

מוצרים חכמים המחוברים  ל  על רקע העליה בביקושיםוזאת  ,  החשמל והמיםתחום  ב   שירותיםספקי  לו  לחברות תקשורת

 GGV Capital ,83North   , WRVI, המשקיעים החדשים מצטרפים למשקיעים הקיימיים  .בתקופת משבר הקורונה   מרחוק

Capital,  Dell Technologies Capital  ,, NTT DOCOMO   MS&AD Ventures  בכך מגיע סכום    . פרטיים בולטיםמשקיעים  ו

 מיליון דולרים.   70 - ל Vdoo -ב הכולל  ההשקעה

 
גובר לא רק מיצרניות של מוצרים  כי "בשנה האחרונה חווינו ביקוש  ציין,  Vdoo לדוידי, מייסד משותף ומנכ"  )נתי(  נתנאל

להטמעת אבטחה   החשמל והמיםושירותי תקשורת ה חכמים בשוק  םהתקניות שהפורברות חמאלא גם  ,ובריםחמ

נתבים, מכשירי חשמל  כגון: אחראיות על אבטחתם של מיליוני מכשירים . החברות הללו, ומכירתה הלאה ללקוחותיהם

   חברות האלההטכנולוגיה שלנו מאפשרת לים בסביבת משתמשי הקצה. שמחוברים ומונים חכמים אותם הם פור

וכמו כן   , להוריד את פרופיל החשיפה שלהם למתקפות סייברנאותה  אבטחהרמת ולרגולטור חותיהן להן, ללקולהבטיח 

יים מתוך  נבשנה האחרונה הצטרפו אלינו ש מחזור החיים של המוצר. כל להמשיך לפקח ולהגן על המכשירים לאורך 

,  Vdooההתפתחות המסחרית של נוספים ברחבי העולם. ים בארה"ב ושחקנים מרכזיים  הטלקו המובילשחקני  השלוש

 בעת הזו"  ווקאדלהתרחבות נוספת זריקת מרץ  יםמהוווהבעת האמון של המשקיעים,  גיוס ההון הנוסף בתנאים עדכניים

 בתקופת הקורונה   IOTהאצה בצמיחת שוק אבטחת  

הגדילו באופן דרמטי את מספר    והמעבר לעבודה מהביתמשבר הקורונה    Markets and Markets   רחברת המחקפי    -על

והאיצו את הביקוש לאבטחת מוצרים מחוברים  החכמים  המכשירים כי    .המחוברים מרחוק,  צופה  שוק אבטחת  החברה 

 .  2025מיליארד דולר בשנת   36.6-ל   2020מיליארד דולר בשנת   12.5- המכשירים העולמי יגדל מ 

Vdoo  שנים     לאחר שירות ארוך   אסף קרס  אליהם חבר  אורי אלטרו דוידי    נאליים נת על ידי היזמים הסדרת  2017-הוקמה ב

המודיעיןטכנולוגית  הביחידה    מפקדכ אגף  אבטח   Vdoo.  בצה"ל  של  פלטפורמת  את  התוכנה מספקת  האוטומטית    ת 

המערכת  .  ללקוחות קצה  מחוברים  מוצריםפורשות  המתפעלות ולחברות  ו  , למפתחיםהמובילה בתעשייה ליצרני מכשירים

ח מקיף המזהה  "תוך מספר דקות, ומספקת דולמתקפת סייבר  מוצרים  הרגישות  ניתוח מלא של  מאפשרת  של החברה  

: חולשות    נקודות תורפה  ו ,  Zero Day  ,CVEsמסוגים שונים כגון  ו,  חומרהבעיות תצורה  חולשות אבטחה  בעיות תקינה 

  .מעקב שוטף והגנה בפני התקפות עתידיותמאפשרת  וכן  שאותרו  לבעיות    ותיקון  תעדוף מנגנוני  מציעה    . המערכתנוספות

עשרות    להיש  עובדים ו  90ארה"ב, גרמניה ויפן. בחברה מועסקים  סניפים בעם  בתל אביב    מרכז הפיתוח של החברה ממוקם
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  , בטחון בניינים חכמים  תעשייה,  רפואה,ה  רכב,בתחום ה  המיצרות מליוני מוצרים  מכל סוגי התעשיות  500פורצ'ן  לקוחות  

 תקשורת ושירותים. וכעת גם 

  שותף מנהל ,  דינטי", אמר בועז  לחולשות אבטחהגדולות יותר    סכנות המחוברים גדל במהירות ויוצר   IoT -מספר מכשירי ה"

הממוקדת  ,     Vdoo "הגישה האוטומטית הייחודית של  הגיוס  סבברחבת  שהוביל את ה,   Qumra Capitalבקרן הצמיחה  

שוק היא  בזדמנות  הבפרק זמן קצר מאוד. אנו מאמינים כי הללקוחות  במכשירים וטכנולוגיה עמוקה כבר הביאה ערך מיידי  

הון   ועם  היטב  צמיחה  העצומה,  ממוקמת  היא  לאחרונה  החברה  עולמית  בדרך  שגייסה  מובילה  אבטחת  בתחום  להיות 

 " .מחובריםהמכשירים ה

",   IoT מכשירי מקצה לקצה עבור ממוקדתבגישת אבטחה , יש צורך  נייד  מחשוב קצהו 5Gרשתות  פרישת  עם התרחבות "

לעבוד יחד   אנחנו גאים, תקשורתמובילה עולמית בתחום ה  השקעות של  . "כזרוע , מנכ"ל ורייזון ונצ'רסתמי מן אומרת

ברים ולספק פתרון  ובמאמץ המשותף לחולל שינוי של ממש באופן אבטחת מוצרים מח, הצוות המוביל אותהו Vdoo עם 

 חיבוריות".  עולמי בהלצורך 
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