המודיעין שלה בכל תחום שכולל
מידע רב ומאגרי נתוניםגדולים
למשל בתחום הביטוח או במע־
$TS1$במערכות$TS1$
$DN2$במערכות $DN2$הבריאות .המגמה של כמויות
רכות
גדולות של נתונים והצורך בניתוח
שלהן צפויה להתרחב משמעותית
עם עירן ״האינטרנט של הדברים״
כלומר כשיותר ויותר מכשירים
ממכוניות ור־
$TS1$ורכבות$TS1$
יחוברולאינטרנט

עמריזרוזוביך׳

מחבל שמגיע לתחנת
ברי לבצעפיגוע,

גכב

לכלי רכב באישון לילה
במהירות לאזור מרוחק,

רבבת
שפורץ

וכוהג
האקר

המחשכ האר־
$TS1$הארגונית$TS1$
שחודר למערכת

במטרהלגכוב מידע עסקי

גונית
נית$DN2$

למרות

רגיש

של הפושעים

התחבומ הגובר

והטרוריסטים ,גם

$DN2$ורכבות $DN2$וער פנסי רחוב ,מקררים ומ־
$TS1$ומערכות$TS1$
כבות

לאתר

$DN2$ומערכות $DN2$ביוב ולפתוח
ערכות
אפשרויות נוספות .עם זאת ,מהלך
כזה מצריך פיתוח של מוצרים מו־
$TS1$מותאמים$TS1$
תאמים
$DN2$מותאמים $DN2$לכל תעשייה ,והחברה עו־
$TS1$עושה$TS1$

הטכנולוגיה

שמאפשרת

אותםולעקוב

אחר

שלהם משתכללת

בפני ורינט

ההתנהגות

במהירות.

החזון העתירי בתחום הזה ,שני-

תן לראות ניצנים שלו
אלה ,קשור לאפשרות לחבר
הדיגיטליובעו־
$TS1$ובעולם$TS1$
לות מעקבבעולם
 $DN2הפיסי כדילזהות תבניות של
לם

$DN2$עושה $DN2$זאת בינתיים בזהירות רבה.
שה

כבר בימים
יכו-

התנהגות

למנוע

הצמיחה

$DN2$הדיגיטלי$DN2$מגדילה
טלי
המוצרים של

ברשת וברחוב שיסייעו

את הפיגוע הבא

פושעים אחרי

זאת גם את

את

חה
$DN2$צמיחה$DN2$

כחטיבה

בשם

אינפוםים ,ושבשליטתה היתה ער

לפני כשלוש
ורינט

$TS1$מיליון$TS1$
מי־
והסתכמו ב269 -

המוצרים

חזק במיוחד .עם זאת ,גם

ההתרחבות בשוק

ביטחון
האזרחינותנת

בהנגשת המידע

עוסקת גם כיום

הרב שבידיהלקוחות שלה ובהפי־
$TS1$ובהפיכתו$TS1$

ו$DN2$לתובנות שיניעו אותם לפ־
$TS1$לפעולה$TS1$
כתו
 $DN2$תהליך שהיא קוראת לו
עולה

Intelligenc
במשך

Actionable

התרחבה החב־
$TS1$החברה$TS1$
השנים

בתחום העסקי,

שאחראי כיום

למנכ״לורינט

מיליארדדולר
את

בשנה הנוכחית.

שתציג בתחילת ספ־
$TS1$ספטמבר$TS1$
תוצאות הרבעון השני,

נסחרת בנאםר״ק לפי
 5.3מיליארדדולר ,לאחרעלייה
%001
של יותר מ-
במחיר המניה
בשלוש השנים האחרונות .ברבעון
הראשון גדל הרווח הנקי המתואם
והס־
$TS1$והסתכם$TS1$
 Non-GAAPשלה ב%5-
דולר .עם זאת,
מיליון
$DN2$והסתכם $DN2$בכ41 -
תכם
החוב של החברה מגיע לכ 453 -מי־
$TS1$מיליון$TS1$
הגידול בשווי החברה
דולר .גם
ליון
$DN2$מיליון$DN2$
מאז

%31
והמניה אף ירדה ב-

פורסמו הרו״חות האחרונים,

מניית ורינט זינקה ביותר מ 10070-בשלוש
המנכ״ל ,דן בודנר ,מעריר שהכניסה
לירידות.
הכספיים שפורסמוביוני העבירה אותה
פסה
$DN2$פיספסה $DN2$את תחזית ההכנסות(אף
עקפה את תחזית
הרווח).
לשווקים חדשים ופתרון הסייברלמגזר העסקייזניקו את החברה קדימה
שנים ,אך אכזבה

המשקיעים מהדו״חות

של

שווי

התמתן

של

והיא צופה כי

2.1-52.1
ההכנסות שלהיגיעו ל-

טמבר
$DN2$ספטמבר$DN2$

של

ממנו תובנות .ורינט

השנתית

של

התחזית

משקפת צמי־
$TS1$צמיחה$TS1$
החברה

חה
$DN2$צמיחה $DN2$מתונה מבעבר

החברה,

משמשים כרי להנגיש מי־
$TS1$מידע$TS1$

$DN2וליצור
דע

רה
$DN2$

הראשון של 2015גדלו
ב %5-בלבד
$DN2$מיליון$DN2$דולר .בודנר הסביר בשיחה
ליון
שהצמיחה המתונה
עםאנליםטים
לרבעון המקביל נבעה מכך
ביחס
שהרבעון הראשון של  2014היה
הכנסותיה

ממקורות מגוונים ,בהם

שנים.

הביקושלהם,

והחברה

רו-םפרתית .עם זאת ,ברבעון

מצלמות אבטחה ,שיחות טלפון
נמצאת בלב המהפ־
$TS1$המהפכה$TS1$
והאינטרנט
כה
 $DN2$הזאת .אבל החברה לא עוסקת
רק בתחום הביטחוני ,אלא מנצלת
הטכנולוגיות שפית־
$TS1$שפיתחה$TS1$
אתהיכולות
חה
 $DN2$גםלתחומים כמומודיעין עסקי
לקוחות.
וניתוח התנהגות
החברה החלה את דרכה ב994 -
בתחום ההקלטותהקוליות הדיגי־
$TS1$הדיגיטליות$TS1$
ת $DN2$לאחר שהתפצלה מקומברם,
טליות
שבתוכה

ורינט

ובעקבות

אולעצור

שהם מבצעים

התפתחה

את

האפקטיביות

של

רשמה ברבעונים האחרונים צמי־
$TS1$צמיחה$TS1$

אואפילולפני כן.
זממם
שפעילותה נוגעת בכל
ורינט,
ניתוח של מי־
$TS1$מידע$TS1$
התחומים האלה

 $DN2המגיע
דע

בכמות המידע הדיגי־
$TS1$הדיגיטלי$TS1$

בתחילתיוני ,לאחר שהחברה פיס־
$TS1$פיספסה$TS1$
שהיא

לחלק משמעותי מהכנסותיה .חלק
ממוצריה מותאמים לצרכים של
בין סייבר אזרחי
הןטלפוני והן
שירותלקוחות
$DN2$בדרך$DN2$כלל ,וזה לא התפקיד של מוקרן
רך
אזורים בחנויותהלקוחות ניגשים מנכ״ל ורינט ,רן בורנר ,בראיון ל-
פרונטלי .כך למשל ,החברה מצי־
$TS1$מציעה$TS1$
לשירות לקוחות
במגזר העסקי כוללים בעיקר
בשנים האחרונותהחליטה ורי־
$TS1$ורינט$TS1$
הקשר עם הצר־
$TS1$הצרכנים$TS1$,
אמצעיםלחיזוק
השירותלאסוף אותו אלאשלנו.
יותר ולהסיק מכך כיצד כראי
טכנולוגיה של ניתוח שיחות
 TheMarker״בתחום הקשר עם
עה
$DN2
הפוטנציאלי
$DN2$ורינט$DN2$להגריל את השוק
נט
%06
$DN2$הצרכנים $DN2$,והם מניבים לחברה כ-
כנים,
״איסוף עקבי כולל לא רק את
$TS1$המו״העולם $TS1$הלקוחות יש כיום הרבה מאוד אינ־
$TS1$אינפורמציה$TS1$
לעצב את החנותולסדר את המו־
טלפוניות ואיסוף המידעשעולה
באמצעות התרחבותלתחומים נו־
$TS1$נוספים$TS1$
השנתיות שלה .שאר
מההכנסות
מה שבבםיםי הנתונים ,אלא את כל
פורמציה
צרים.
למשל
מהדברים שנאמרים בהן
$DN2$אינפורמציה $DN2$שמגיעה דרך כמהערוצי
$DN2$נוספים $DN2$בעיקר על ידי אזרוח של
ספים
ההכנסות מגיעותמלקוחות במגזר
ויראו ,קול וטק־
$TS1$וטקסט$TS1$.
החומרהגולמי
למשל שיחותקוליות
תקשורת
את
אימץ
לצרכים שיווקיים.
$DN2$המו״העולם $DN2$העסקי
״העולם
מוצר הסייבר של החברה וכן הרח־
$TS1$הרחבת$TS1$
מספקת בין
הביטחוני ,שלהם היא
$DN2$וטקסט $DN2$.אגירתו והניתוחשלו מאפשרים
סט.
או צ׳אט באתרים.לפעמים לקוח
שימוש במודי־
$TS1$במודיעין$TS1$
הגישה שלפיה
דוגמה נוספתלפעילות של
$DN2$הרחבת$DN2$היכולות שלה בתחום של שי־
$TS1$שירות$TS1$
בת
טכנולוגיות
לעדכן חבילת מוצר מספר להציף תובנות ,גם בזמן אמת ,שב־
$TS1$שבסוף$TS1$
שרוצה
שמאפשרות
הפקת תובנות
השאר מוצרי מעקב,
החברה היא ניתוח באמצעות ויראו עין
$DN2$במודיעין$DN2$
הלקוחות .החברה רכשהלפני
רות
$DN2$שירות$DN2$
לניתוח ויראו ומוצרי סייבר.
מגדילות את
סוף
$DN2$שבסוף$DN2$
גם הוא מה הוא ראה אצל המתחרים.
נותנת ערך גבוה
תגובה מיידית
של תנועתהלקוחות בחנויות .הני־
$TS1$הניתוח$TS1$
הפעילות״.
kanaשהטכנולוגיה
כשנה את
להטמיע את גישת
ורינטיכולה
המוצרים של החברהללקוחות
זה מידע עסקי שהולךלאיבוד בד־
$TS1$בדרך$TS1$
לפעילותהעסקית״ ,אומר
מאור
ח $DN2$מאפשרלדעת ,למשל,לאילו
תוח

"לנו

היה

דנ״א של

צמיחה

לקומברס לא"

המשמעות שללהיותבליבעלשליטה?
פועלת מודיעין עסקיוביטחוני.
היא
$DN2$הכספיות $DN2$.ורינט נפרדה מקומברם באופן סופי לפני
פיות.
כחטיבה בתוך קומברכ ,פו־
$TS1$פוצלה$TS1$
שהוקמה
ורינט,
״יש לכך יתרונות .בתקופה הקשה
טכנולוגיות יש שתי אפשרויות לצמוח
״לחברות
שנתיים וחצי.
לה $DN2$ממנה ב 1994 -ונהפכה לחברה בת .ב2006 -
צלה
לא היתהלנו ברירה ,אלאלהיות חברת ערך ,כי היינו
״לורינט היה דנ״א של צמיחה,
לדעוך״ ,אומרבודנר.
או
בשנים האחרונות ורינט וקומברס נמצאות במקום
בפרשת בקרייטינג
החברה האם
הסתבכה
פעילויות ולקומברסלא .אני אומר את זהכעובדה ,לא כאמירה תלוייםבהחלטות שלבעלי שליטה ובהשקעותשלהם.
אחר
לעובדי החברהליום
תארוך בדיעבד של אופציות
לגמרי .בעוד קומברס משילה מעצמה
הגדלנו את ההשקעה במח־
$TS1$במחקר$TS1$
בשלוש השנים האחרונות
למובילות שוק
ביקורתית .קומברס לאהצליחה
הבילינג(מערכות חיוב
למשל את
כדי שיניבו להם
שבו מחיר המניה היה בשפל
לקוחות)
להגיע
פעילות
$DN2$במחקר $DN2$ופיתוח מ 109 -ל 159 -וזה משמעותי מאוד .אנחנו
קר
הפעילות .היתה
ומנסה להתמקד בתחומים ספציפיים ,בבילינג ,אז היא מכרה את
המסורתית
תגמול גבוה
פעילות
(ובלתיחוקי).
לא רק רוכשים חברות ,אלא גם משקיעים הרבה מאוד
 voice Mailוהשוק לא צמח.אולילפני עשר שנים
ליותר מפי
ורינט עושה אתהכיוון ההפוך :שוויה גדל
באותה תקופה ורינט כבר נסחרה בנאםר״ק,
בסטארט־אפיםובחממות״.
היה אפשר לקבלהחלטותאחרות״.
מיליארדהדולר בשנה,
שניים ,הכנסותיה חצו את רף
כשהשליטה בה היתה בירי קומברם .במשך שלוש
עמדי זדחוביץ׳
מהי
הייתם הרבה שנים בשליטה של קומברם
לשווקים חדשים הקשוריםלתחום שבו
והיא מתרחבת
שנים לא פירםמו החברות את תוצאותיהן הכס־
$TS1$הכספיות$TS1$.
תחת

קומברס

שלה מאפשרתלמוקרנים להתאים
את השירות שלהםללקוחות עצמם.
לאפיין את
המערכת בעצם לומדת
הלקוחות באמצעות ניתוח שיחות
קודמות או מלמידה שללקוחות

טכנולוגיה.
רק ספק
$DN2$פתרונות $DN2$נקודתייםלבעיות נקוד־
$TS1$נקודתיות$TS1$,
רונות
חברותגדולות כאלה
$DN2$נקודתיות$DN2$,ולכן גם רואים כל כך הרבה
תיות,
שיתוף
לכן,
לשוק.
גישה
של
שנמצא
שוק
בתחום.
סטארט־אפים
הפעו־
$TS1$הפעולה$TS1$
הםטארט־אפים מאפשר הכ־
$TS1$הכפלת$TS1$
$TS1$ווררם $TS1$,לה
בפאניקה נוטה להתמקד בבאז וור־
$DN2$הפעולה $DN2$עם
ואולי זה אף
$DN2$הכפלת $DN2$כוח,
פלת
$DN2$ווררם $DN2$,ואם זה  tk aptקונים אתזה״.
רם,
יוביל בעתיד
לרכישת הסטארט־אפ״.
שיתוףהפעולה מאפשרלורי־
$TS1$לורינט$TS1$
"אנחנו לא נייס"
$DN2$לורינט$DN2$להציג מוצרים חדשניים יותר.
נט
האחרונה נראה כי
בתקופה
״אנחנו חברה של חדשנות .אנחנו
מההשוואה
מתנתקת
ורינט גם
$TS1$בותר $TS1$עוסקים כמעט תמיר בחינוך של
לנייס ,שאותה בו־
ארוכת השנים
השוק וביצירת שווקים חרשים״,
$DN2$בותר $DN2$לא אוהב ,והוא ממעט במלים
תר
אומר בודנר.
כשהוא נשאל על כך.לניים היו
במחקר
ההשקעה של החברה
פעילויותויכולות
ער לאחרונה
ובורנר מר־
$TS1$מרגיש$TS1$
%51
ופיתוח מגיעהל-
מאור דומות לאלה של ורינט,
$DN2$מרגיש $DN2$כי בסופו של דבר המטרה היא
גיש
החברות יישמו אותן בת־
$TS1$בתחומים$TS1$
ושתי
למקסם את הערךלבעלי המניות
התחום הביטחוני
$DN2$בתחומים $DN2$רומים
חומים
לפגוע ברווחיות בטווח הקצר.
הלקוחות .ניים מבצעת גם מבלי
ושירות
חברות
יש
החדש
היא ניתוח של מידע רב,ומצליחה
״בעולם
שצריך להפסיד כסף
שחושבות
להפיק ממנו תובנות משמעותיות.
וכמה שיותר כדיליצור ערך לט־
$TS1$לטווח$TS1$
התנתקה מקומברם
לפני שוורינט

צ׳ק פוינט

$DN2$לטווח $DN2$הארוך .גם הרבה חברות םייבר
ווח
היו הערכות כי יהיה מיזוג בין שתי

אין פה הרבה

אז יש בעיה

להניע את המו־
$TS1$המוקרנים$TS1$
דומים ,וכך יודעת

קרנים
נים$DN2$
לפעולה.

מהלך

משמעותי נוסף שבי־
$TS1$שביצעה$TS1$

 $DN2$ורינט
צעה
מוצר

באחרונה הוא

האבטחה

הפיכת

שלה למוצר

אזרחי

לעסקים פרטיים .ורי־
$TS1$ורינט$TS1$
ושיווקו גם

נט
$DN2$

האבטחהלפני

נכנסה לתחום

כמה שנים ,אך שיווקה מוצרים רק

לשוק הביטחוני.ואולם החלק של
העסקים

האבטחה

הפרטיים

בשוק

יותר%07

(,ולכן

הואגדול
החליטה להתאים את הפתרון שלה
לארגונים פרטיים.
גם
לדברי בותר ,כל עור האבטחה
התמקדה

בהגנה

ורינט

כמו

היקפית

הפיירוול של
מערכות
לא היהלורינט
או פאלו אלטו
לענף.ואולם בשנתיים
מהלתרום

החברות.
ניים,

העלייה במו־
$TS1$במודעות$TS1$
האחרונות ,בעקבות

ת $DN2$לחשיבות
דעות
כבר לא

היקפית

מתקדמים יותר.
ורינטלוקח את גי־
$TS1$גישת$TS1$

הפתרון של
$DN2$המודיעין שלה,
שת
ניתוח של מידע רב והפקת תובנות,
ומשליך אותהלתחום הםייבר.״אנ־
$TS1$״אנחנו$TS1$

שמבוססת על

ואת תחום ניתוחהווידאו,

לקוחות
לאבטחה של

ביטחוניים

מודי־
$TS1$מודיעינית$TS1$.
 $DN2$מציעים גישה חרשה
חנו

ת $DN2$.האקר שהחליט לתקוף
עינית.
מודיעין ,מנסהלתקוף
מםויים אוסף
ומשנה דרכילחימה והשאלה היא
איך צריך להתמודד עם זה .המוד־
$TS1$המודעות$TS1$
 $DN2$גבוהה ,אבל יש בלבוללגבי
עות
להיערךלכך״,
השאלה איך צריך

״במקומות

התובנות

בהתאם .״מה

את

צריכים

להיות
$TS1$לחכות$TS1$
לח־
אחרבעולם הםייבר לא מוכן
ת $DN2$לתובנה שייקח להפיק אותה
כות
יותר מהירים וחכמים ,כי אף

יום־יומיים״ ,אמר בורנר.

התובנות החשובות.

לפי
שמסוגלים

החברה ,כיום יש

מוצרים

פתרונות שו־
$TS1$שונים$TS1$,
לאחר

$DN2$שונים $DN2$,אך זה יוצר מעיןטלאים ,ואין
נים,
ורינט היא

הפלטפורמה של
פתוחה,כלומר
2014
ות $DN2$אבטחה של חברות אחרות,
רונות
מהתחום
החברה
הכנסות
היו
את
לרכז
מאפשרת
והיא
עש־
$TS1$עשרות$TS1$
המידע
מיליונידולרים והיא מתכננת
רות
$DN2$עשרות$DN2$
מכל הפתרונותולהפיק מהם את
ניתן לשלב בה פת־
$TS1$פתרונות$TS1$

המדיניותשלנו ,וזה בהחלט עו־
$TS1$עוצר$TS1$

שבהם

יש

לנו

סיכונים.

״כרגע איןלנו אתהפרופיל
של

הזה

בוא נפסיד כםף או נוריד את

הרווחיות כרילהשפיע עלהעולם
להיעשות מהר
יותר מהר .זהיכול
יותר רק אםבעלי המניות מוכנים
להודיע על שינוי
למודל כזה .צריך

כזהלציבור
התחרות
אומר בודנר .״עיקר
$DN2$יצטרכו $DN2$להחליט
טרכו
בשירותלקוחות ,וגם שם
היא
רק בחלק מסוים .יש לנו מגוון
שחלק מהם יחשבו שזה יותר מע־
$TS1$מעניין$TS1$.
אחוז מהמניותשלנו
%06-%07
$TS1$לאחר $TS1$ניין.
$DN2$מעניין$DN2$.
יכולות שאין להם ,במיוחד לא־
חר
מוחזקות בירי קרנות שמשקיעות
$DN2$לאחר $DN2$שהגרלנו את שוק היער עם
בחברות צמיחה ,אבל אם תסתכל
kana
הרכישה של
$TS1$בםטארטאפים $TS1$לפני חמש שנים תראה קרנות של
בםטארט־
ורינט גם משקיעה
להשתמש
להם
מאפשרת
$DN2$בםטארטאפים $DN2$או
אפים
השקעותערך״.
אתה כבר  21שכה מככ״ל וריכט
להגיע מהר
בה כערוץ שיווק ,כרי
מה היעד שלך להברה?
יותר לשוק
ברומה למה שעושות
״אין הרבהמנכ״לים שאומרים
חברות בתחומים אחרים ,כמו למשל
שאחרי כל כך הרבה זמן הם נמצאים
צ׳ק פוינט.
בםטארט־אפ .זה לאעניין שלגורל
״זה צירוף אינטרסים מאור מע־
$TS1$מעניין$TS1$:
אם אתה
אלא של צורת חשיבה
$DN2$מעניין $DN2$:הם צריכיםלהגיעללקוחות,
$TS1$זוכה $TS1$ניין:
להכפיל אותן בשנה הנוכחית ,עם בדולח .אין ספק שתחום הםייברזו־
רואה את עצמך כשחקן בשוק שנ־
$TS1$שנמצא$TS1$
והם גםיכוליםלהגיר
כה
כניסתה לשוק האזרחי.
למשקיעים
$DN2$זוכה $DN2$כיום לתשומת לב ויש השקעות
$DN2$שנמצא $DN2$בתחילת הררך ,ורוצה לשנות
מצא
ואנחנו
שוורינט משקיעה בהם
האם לא היה עדיח להשיק את גדולות מאור ,אבלעדיין אין הסטה
העולם .אנחנועדיין רוצים לש־
$TS1$לשנות$TS1$
את
משמעותית מהגנה היקפיתלהגנה מגרילים את היצע המוצריםשלנו.
האבטחה האזרחי מוקדם
מוצר
העולם ומאמינים שהאקשן
$DN2$לשנות $DN2$את
נות
קשה למכור מוצרים של ביג רא־
$TS1$ראטה$TS1$,
בשוליים.
יותר ,ככה לא היתם מפטפטים את מודיעינית .זהעדיין
$DN2$ראטה $DN2$,כיבשביל שארגון יתחבראליך עדיין בתחילת דרכו ,ושאפשרלה־
$TS1$להפוך$TS1$
טה,
״יש תחום שנקרא
ההשקעות הרבות בתחום בשנה
Advanced
העולםליותר חכם ובטוח.
$DN2$להפוך $DN2$את
פוך
לפרויקט של הרבה נתונים הוא
APT
 Persistent Threatאו
האחרוכה?
זה מאור מרגש״.
צריךלראות בך שותף רציני ,ולא
אבל הוא בעיקר מבוסס על פת־
$TS1$פתרונות$TS1$
״יכוללהיות ,אין לנו כדור
אם הם

זה לא כמות המידע ,אלאהיכולת
לחפש בתוך המידע הרב .ככל
הרבה מידע,

שלהןלגלות
סבלנות .כרגע זו לא

$TS1$יצטרכו$TS1$
יצ־
המשקיעים ,והם

שיש

החיפושים

מתחמיםגדולים

כמו

מוצרים חופפים לאלה של
בתחרות כל הזמן״,
אז אנחנו

אומר בורנר.

שחשוב

בין היתר,

ניים

לדבריו ,יש כמויותגדולות של
מידע הנוגעלפריצות םייבר ,אבל
הארגונים לא יודעים להפיק מהן
בביג־ראטה

ששימש

שרות תעופהוערים.

גוף

המתאימותולפעול

$DN2$בצמיחה $DN2$,אך הן
$DN2$בתחום $DN2$הביטחוני ,החליטה בחורשים
חום
חה,

מבקשות מהמשקיעים

$DN2$עוצר $DN2$אותנו ,אבל הדירקטוריוןיכול
צר
פעילויות עם רווחיות נמוכה יותר.
אסטרטגיה
מאמץ
להחליט שהוא
החברה חיסלה שתי חטיבות בתוך
אחרת .יש פה עניין שלניהול
את חטיבת הםייבר
כמה חורשים

מספיקות ,מחפשים הארגו־
$TS1$הארגונים$TS1$

 $DN2$פתרונות
נים

שהיתה חלשה יותר בת־
$TS1$בתחום$TS1$

שמפסידות

כםף מאמינות בצמי־
$TS1$בצמיחה$TS1$,

האחרונים להתנתק ממנובהובלת
עילם ,שפעללסגור
המנכ״ל ברק

אבטחת המידע

וההבנה כי מערכות הגנה

הן כאלה

וגם למשל אמזון .חברות

יישום אחרשמסוגללהפיק
עמוקות מכלל המוצרים .ב-

תובנות

נשארים או

