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!הטכנולוגיה תניע את העולם , העולם משתנה מהר



מגמותהזדמנות עסקית

אורבניזציה

בעירלגורעובריםאנשיםיותר￩

קומותלבנייניביקושעולה￩

מעלה צורך בתחזוקה יעילה ושירות רציף

שתייםאואחדמעליתלפחותישנהבנייןבכל￩

מאוכלוסיית עולם יגורו בערים66%כ 2050עד שנת 



תקלת שבר  

גורמת 

להשבתת

!מעלית 

הצורך

לקריאת טכנאיSLAעמידה בהתחייבויות 

עומסים בלתי צפויים

לא ניתן להגיע לסידור עבודה אופטימלי

פיזור גיאוגרפי לא אחיד

לטכנאי לוקח זמן לאתר ולתקן תקלה

עלויות תחזוקה עולות



תחזוקה פרואקטיבית

מצמצמת טיפול בתקלת שבר לתחזוקה מונעת-

חיווי בזמן אמת על תקלות משביתות

מביא לטיפול מהיר ויעיל יותר-

המלצות לאיתור התקלה לטכנאי

מיעל תהליך זיהוי וטיפול בתקלה-

חוסך עלות כוח אדם-

הפתרון

מערכת

לחיזוי של

תקלות

משביתות



תחזוקת חברות טכנאים
מעליות

תיאור הפתרון

לוגים

כרטיס  
בקרה



סכמה של הפתרון



מתחרים

ניטור והתראות

חיזוי

לא מוגבל יצרן

התאמה ללקוח



גודל שוק

רוסיה  
2%

ב  "ארה
5%

סין  
אירופה  23%

25% לשוקהליכה

₪מיליארד18 מיליון מעליות30-הערכת שוק גלובלי זמין   TAM

₪מיליארד9 מיליון מעליות15-כמות מעליות עם חיישנים מובנים  SAM

₪מיליארד2.1 מיליון מעליות7-כמות מעליות עם חיישנים באירופה   SOM



מודל עסקי

מבנה עלויות

עלויות משתנות בהתאם לכמות לקוחות  

תמיכהלשרת יתר מעליות נדרש לקנות יותר תשתיות ולתת יותר 

ערך ללקוחות

חסכון בהוצאות

תחזוקה פרואקטיבית

התאמה אישית

מקור הכנסות

דמי מנוי שנתי או רב שנתי עבור רישיון לשימוש בתוכנה

מעליותפר מעלית או בהסכם כוללני של צי 

לקוחות

חברות התקנה  •

ותחזוקת מעליות  

B2Bבמודל •

משאבים

תשתיות ענן •

גיוס הון אנושי•

השקעות גיוס הון•

ערוצים

חברות  שיתוף פעולה עם 

תחזוקת מעליות

פעילות מפתח

פיתוח מוצר  •

הוכחת התכנות•

MPVהגעה ל •

שותפים אסטרטגים

משקיעים וקרנות הון  •

סיכון לפיתוח מוצר

חברת תחזוקת•

POCלהוכחת מעליות 

לשוקוחדירה 

יחסים עם לקוחות

קשר ישיר עם לקוח•

24/7תמיכה •

תיקון תקלות מהיר•

שדרוג גרסאות•



אסטרטגיה

וייעודמטרות 

ללקוחותינו פתרונות חדשניים של  לתת 
חיזוי תקלות לשיפור תחזוקה ליעילה  

וחסכונית יותר

חזון

להביא ללקוחותינו את החזית הטכנולוגית  
לתמיכה בפעילות בטוחה ורציפה של 

מעליות

BCGמודל 

לכבוש נתח שוק גדול במהרה על מנת 
להיות רווחיים ולכסות את הוצאות  

הפיתוח



אבני דרך

o מערך שיווקהקמת

oהקמת מערך תמיכה טכנית

o  השקת מוצר בתערוכה

o הרצת סוףPILOT

oRound A  גיוסo גיוסSEED

oהוכחת היתכנות

oהגשת פטנט

התחלה חודשים9 חודשים15 חודשים24 חודשים36

o חוזה עם לקוח

גדול באירופה

'אאבן דרך 'אבן דרך ג

'אבן דרך ב'אבן דרך ד

'אבן דרך ה



ניהול סיכונים

טיפול בסיכונים לפי רמת סיכון

טיפול מיידי על ידי פניה לכל חברות רלוונטיות בשוק15פעולה שיתופי 1)

IPהגנת , על ידי בידולטיפול מונע 8מתחרים 2)

מתמידיםושיפורים שינויים , השקעה בפיתוחעל ידי טיפול מונע 6אמינות המערכת 3)

אסטרטגיתקבלת סיכון והתייחסות לסיכון בתוכנית 2מורכבות פיתוח 4)

חומרת נזק  הסתברות  סיכון

חמור מאוד5נמוכה3שיתוף פעולה

קל2גבוהה4מתחרים

חמור3נמוכה2אמינות  

שולי1נמוכה2מורכבות

155
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82

21
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סיכוי לכשל



המחרה

תחרותמודל המחרה לפי 

מחיר מול מצב קייםבדיקת 

בשוקיותר לפי הקיים פחות או מחיר קביעת 

התחרות שלנו מול עלות טכנאי

₪ 411עלות חודשית של תחזוקת מעלית אחת 

81₪עם שימוש במערכת ברוניטקס צפי לחיסכון 

לחודש פר מעלית₪ 50-ראשונית המחרה 



תחזית פיננסית

POCצפויות משנה שניה לאחר הוכחת הכנסות 

ראשונות רוב הוצאות עבור פיתוחבשנתיים 

Profit & Loss Projection shortלהגיע לרווחיםצופים רביעית משנה 

(All figures in thousands of NIS)

Year01 Year02 Year03 Year04 Year05

Total Revenues 0 900 3,900              11,400 19,200

Net R&D  717 984 1,409              2,433 2,506

Sales & Marketing 15 469 1,257              1,549 1,717

G&A 282 2,008 3,375              3,758 3,924

Total  Expenses 1,014 3,461 6,041              7,739 8,147

Operating  Income -1,014 -2,561 -2,141 3,661 11,053

Net Income -1,014 -2,561 -2,141 3,661 8,984

% -284.6% -54.9% 32.1% 46.8%

נדרשתהשקעה 

₪ 1,740,000-לתחילת הפיתוח 
3,900,000₪גיוס הון נוסף בסך -שניה לקראת אמצע שנה 



קניין רוחני

:הגנה על 

מסחרסימני 

מסחריים סודות 
פטנטים

אילוצים להתחשבות בהגשת הפטנטים

MLפטנטביליות של טכנולוגית 

oחוקים
oתצורה

עסקית  תזמון בהגשת פטנט עם תוכנית 



מותג

לוגו

מסמל את הבינה המלכותית הנבנית  

למידהבעזרת מכונת 

Brownie

יצור שומר על הבית ממיתולוגיה סקוטיתהוא 

סיסמה

י "בטיחות במעליות עהמבטיחה , חכמהמערכת בטיחות ותחזוקה 

תחזוקה חכמה



תודה רבה


