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מבוא

 מערכתCELLOS בענן ומספקת למשתמש ביצועים  " רצה"הינה מערכת אנדרואיד אשר
.גבוהים על גבי כל מכשיר המסוגל להריץ אפליקציות

CELLOS כל זאת באמצעות אפליקציה ללא –מציעה למשתמש מערכת אנדרואיד שלמה
.רצהשייכות ליכולת העיבוד של המכשיר עליה היא 

 ובפועל האפליקציה משמשת כמראה למערכת  , העיבוד כולו קורה בשרתי החברהכוח
.לאפליקציה LIVE STREAMמשמע המשתמש מקבל–הרצה בשרתים מרוחקים 



יתרונות

 הרמה הגבוהה ביותר על גבי כל מכשיר ישן כחדש–ביצועים.

 מערכת אנדרואיד מלאה על גבי אפליקציה אחת פשוטה–פשטות.

 הזיכרון נשמר גם הוא בשרתי החברה ולכן המשתמש יכול לרכוש בכל עת עוד –אחסון
.זיכרון ללא צורך בשדרוג המכשיר

 שרתים מאובטחים ברמה גבוהה–אבטחה.



פיתוח

 אתCellOSב , ניצור כאפליקציה ייעודיתgoogle playו-AppStore

לפריסה מלאה של מכשירים

תאימות לכל גרסאות האנדרואיד ואפל למקסום מספר המשתמשים

 חוות שרתים קטנה תחילה עד להגעה למסה קריטית ורכישה של ענן גדול מספיק שיוכל

להכיל את כמות המשתמשים

על המערכת תמיד ירוץ האנדרואיד החדש ביותר ולכן תידרש עבודת תחזוקה תמידית



תוכנה

:היבטים' ההתמקדות בתוכנה תכלול מס

אשר תאפשר גישה אך ורק , האבטחה של הלקוח הינו חלק קריטי בתוכנה-אבטחת הלקוח •
.למשתמש

תתמקד בהצפנת המוצר ברמה הגבוה ביותר שאפשר על CellOSחברת -אבטחת השרתים •
.לשרתיהמנת למנוע אפשרות לחדירה לא מאושרת 

נרחבות על QAהמערכת תעבור בדיקות , וללא באגים, על המערכת להיות יציבה-יציבות •
.מנת לאתר באגים בשלב מוקדם ככל הניתן



ועל המכשיר יש רק לשלוח פקודות , יש להסיט את כל היכולות לשרת-שימוש במשאבים •
(.'מגע של המסך וכו)קצרות של המשתמש 

ויכולת להשתלב עם , נוחה, קלה לשימוש, התוכנה חייבת להיות פשוטה-נוחות משתמש •
.רב של משתמשים' מס

אנו נרצה לתת למשתמש יכולות גישה לשרת שמצד אחד תהיה מאובטחת -יכולות גישה •
.לא לסבך את המשתמש בצורה שלא תהיה לו נעימה, אך מצד השני, ככל הניתן



חומרה

יתרונות:

טכנולוגיה זאת הינה הטכנולוגיה העיקרית ברוב הפלאפונים – ARMשימוש בטכנולוגיית •
יאפשרו יכולות הרבה יותר טובות לשימוש עם מערכת , שימוש בשרתים אלו, והטאבלטים

.אנדרואיד והשרתים

.מאוד נמוך בהשוואה למעבדים רגילים: מחיר•

אשר מקטין משמעותית את  , ניתן להכניס כמות גבוהה מאוד של מעבדים לכל מגש: גודל•
.הגודל

איננו  , (לכל יחידת עיבוד5Wפחות מ )מכיוון שכל מעבד צורך מעט מאוד אנרגיה : רעש•
.ולכן אין כמעט רעש, מצריך קירור

חסרונות:

כמות זיכרון לכל מעבד נמוכה יותר•

.x86/x64יכולות העיבוד חלשות יותר יחסית למעבדי •



אסטרטגיית חברה



:חזון

 ולהעניק ללקוח את היכולת לבצע את המקסימום  לאפשר
.קלות ונוחות ללא פשרות, בפשטות, האפשרי

 ניצול מקסימלי–חוזרים לחיים –מכשירים ישנים

מזעור תהליך יצירת פסולת אלקטרונית

שינוי הפרדיגמה של החלפת מכשיר פעם בשנה

צנטרליזציה של מידע במקום אחד וגישה מכל מכשיר



תוכנית עבודה לפרויקט



המודל העסקי



תכנית פיננסית

 דולר להוצאות החברה והקמת השרת הראשון200,000גיוס ראשוני של.

 שיושקעו בשרתי החברה, דולר לאחר שחרור האפליקציה500,000גיוס שני של.

חינמיים )לקוחות 45,000–( כולל זמן פיתוח)שנים 5המשתמשים בתום ' מס
(ומשלמים

 שטח אחסון , דולר לחודש למשתמש משלם עבור תוספת של זיכרון10עלות של
וביטול פרסומות

 עלות שרתARM דולר35,000: משתמשים לשרת3,000בחישוב של.



עלויות תוכנה
:בעלויות האפליקציהההתמקדות 

(שימוש/התקנה/הורדה)האפליקציה תגיע ברמה הבסיסית ללא עלות •

,אך כמות זכרון מוגבל, המשתמש יקבל בגרסא החינמית את יכולת העיבוד המקסימלית•
.יגה'ג16וכמות אחסון של , יגה'ג4–ל 

תהיה עלות חודשית עבור  , אם הלקוח יהיה מעוניין לקבל כמות זכרון או אחסון גבוהים יותר•
.שירותים אלו

.יגה של זכרון'ג4שקלים לחודש לכל 19.90עלות חודשית של : זכרון•

.יגה של אחסון'ג32שקלים לכל 9.90עלות חודשית של : נפח אחסון•

החברה תתבסס על פרסומות על מנת לממן חלק , מכיוון שהחבילה הבסיסית היא חינמית•
.מהפעילות

.שקלים על מנת לקבל את האפליקציה ללא פרסומות4.90עלות חודשים של : ביטול פרסומות•

64יגה זכרון ו 'ג4ותכלול תוספת של ( שקלים36–כ )$ 10תיהיה אפשרות לחבילת פרימיום ב •
.ללא פרסומות+ יגה של נפח 'ג



ניהול סיכונים

שיכללו את רמת הסיכון והסיכוי , ניהולי סיכונים במהלך הפיתוח' החברה תבצע מס
.להתממשות

אפשרויות לפתרון הבעיה' החברה תעלה מס.



ניהול סיכוני חברות

CellOSשיתמקדו בחסמי שוק ובמתחרים פוטנציאליים, מבצעת ניהול סיכוני חברות  ,
.על מנת לנתח את מצב השוק, ובשותפות אפשרית מול חברות



קניין ופטנטים

החברה יכולה להוציא פטנט על המוצר המלא.

פטנטים מתחרים אינם מבצעים פעולות זהות לחברה



אינטגרציה

 החברה תנהל בקרה על האינטגרציה בין התוכנה והחומרה על מנת למזער טעויות בזמן
.והורדת סיכונים במהלך האינטגרציה, כולל ניהול סיכונים, הפיתוח



תכנית שיווקית

אפליקציית: קהל יעדCellOS תהיה זמינהGoogle Play  וApple Store תהיה זמינה  המערכת כלומר
(.פלח השוק)ולכן מאוד קשה לקבוע את קהל היעד , עבור כולם

בעלי מוגבלות כלכלית  , אנשים שאכפת להם מהסביבה: רב של שווקים' האפליקציה תתאים למס
, למגזר העסקי, (Androidו IOS)פתיחת מערכות הפעלה נוספות , שרוצים לנצל את מכשיר הביניים

.גיימרים ועוד, מבוגרים

החברה מיתגה את עצמה עם השם : מותגCellOS עם לוגו וסלוגן(Anytime, Anywhere)



השוק/ רקע 
:השוק שלנו

 השוק שלנו(TAM )טלויזיות , טאבלט/פלאפון, ישן/חדש, פונה לכל משתמש של סמארטפון
ובכך לגבות את כל , כל משתמש יוכל להריץ את האפליקציה על המכשיר שלו, חכמות ועוד

.ולהריץ אותו על גבי השרת במהירות המקסימלית, המידע
.כל המשתמשים ירכשו את כל אופציות האפשריות–ההנחה 

 שוק הSAM- פונה למשתמשים עם מכשיריMidrange(לא מכשירי דגל, מכשירים זולים)  ,
כאשר מחשבים את היחס מקבלים  , Flagshipאת שוק ה Midrangeעקף שוק ה 2019בשנת 

.TAMמה 62%כ SAMלכן נחשב את ה , Midrangeמכשירי 62%מכשירי דגל ל 38%

 עבור שוק הSOM ,ולא כל המכשירים צריכים את  , נחשב שלא כולם ישתמשו בשירותים שלנו
.SAMשימוש משוק ה 10%אז ניקח השערה של , השירותים שלנו



TAM SAM &SOMחישוב 

TAMחישוב 

Total Smartphone market at 2019: 3.2B devices

Total Tablet market at 2019: 1.26B devices

Total devices12 months subscription * (charging price) =TAM

TAM = ~4.5B*12*10$ = 540B$

SAMחישוב 

~60% of TAM, since not flagship devices are less relevant

SAM = 540B$*0.6= 324B$

SOMחישוב 

Since not all the users will pay for the app, we will assume ~10% will pay

SOM= 324B$*0.1=32.4B$



 TAM, SAM &SOMחישוב 

TAM

SAM

SOM

TAM – 540B$

SAM – 324B$

SOM – 32.4B$



ניצול הזדמנויות
ניתן , כלכליתיותר ויותר אנשים איבדו את מקום עבודתם או שהכנסתם נפגעה , בתקופת הקורונה

תאוצה בצורה משמעותית תפס  best budget phone:שהחיפוש עבורGoogle Trendsלראות לפי 
.מאז שהתחיל הקורונה


