
  

 

 

 

 קסניה מודיעה על אבן דרך לחברת פורטפוליו:

 רשת אקמאימציגה עם ענקית התקשורת  סאגונה

 4G העברת תוכן ברשתות סלולרל

, של אקמאי CDN-הרשת וגאס את -בלאס CTIA-ה בתערוכתהחברות ידגימו 

 . הפלטפורמהשל סאגונה CODS-משולבת כאפליקציית שרת על גבי פלטפורמת הה

ציוד הקצה נקודת מ העברת תוכן ומאפשרת ,תובסיס הסלולריה תותחנמ כחלקפועלת 

 משתמש במרחק הקצר ביותר מכשיר ה לאשל רשת הסלולר 

 

ישראלית השקעות , חברת (ת"א: קסנה) קסניה ונצ'ר קפיטל - 1024 בספטמבר 3 ,תל אביב

ו חברת הפורטפולי הודיעה היום כי אפ עתירות טכנולוגיה,-המתמחה בפיתוח חברות סטארט

גלובלית (, ספקית AKAMק: "נאסד. Akamai) עם אקמאי תציג, (21.21%-מוחזקת ב)סאגונה 

 , בביתן החברות4Gברשתות סלולר  (CDNלהעברת תוכן ) רשת ,מובילה של שירותי תקשורת

 . וגאס-בלאס  CTIAבתערוכת 

שת (. רMBSהמופעלת מתחנת בסיס סלולרית ) CDNרשת תוצג מסוגה בעולם  בפעם הראשונה

, על מנת לאפשר את העברת התוכן ליכולות רשת התקשורת מתאימה בזמן אמתחדשה זו 

לספקיות התוכן והתקשורת להציע ללקוחותיהן חוויית משתמש מתקדמת, וליצור עבורן 

  הזדמנויות לשיפור ההכנסות.

, לשפר את הקצה למשתמש התוכןזמן העברת  לקצר את עם הצורך מתמודדותספקיות הסלולר 

 CDN-ה עם מערכת רשתמידע לגבי יכולות האת חוויית המשתמש. שילוב לשפר צועי הרשת ובי

ובפרוטוקולי תקשורת אשר בהם הידע מוצפן כגון  ,םתכני ה שליתרון בעת אופטימיזצי יוצר

HTTPS, במערכותאינם ניתנים לאופטימיזציה או לשמירה באמצעות שימוש  אלהמאחר ו 

CACHE אופטימיזציה "שקופות".שיטות או  ותסטנדרטי 

, מאפשר לספקיות התוכן Open-RANטכנולוגיית  המבוסס עלשל סאגונה,  CODS-פתרון ה

 4G-( במסגרת הרשת הסלולרית כחלק מתחנות הבסיס בVMלהפעיל מודול שרת וירטואלי )

דבר המקצר את זמני העברת התוכן תוך שמירה על  –ובמרחק הקרוב ביותר אל משתמשי הרשת 

 י הרשת, בילינג ויישום מדיניות ספקית הסלולר. ביצוע

שפיתחנו פלטפורמה ההמשותפת עם אקמאי. המצגת  "אנו גאים על ליאור פייט, מנכ"ל סאגונה:

. הסלולריתמאפשרת לחברות צד שלישי לספק פתרונות תוכן בתחנת הבסיס ו ,פתוחההיא 

 ".זו הפתרון שהצגנו מדגיש את הערך וההזדמנות הטמונים בפלטפורמה

 



  

 

 

של סאגונה עם שחקן  העבודה המשותפת"אנו מקבלים בברכה את  ענת סגל, מנכ"ל קסניה:

משמעותי כאקמאי. סאגונה היא חברת פורטפוליו נוספת שהינה בעלת שיתופי פעולה עם חברות 

בינלאומיות בעלות ערך אסטרטגי לחברה, זאת לצד הסכמי השקעה אשר יחדיו יקדמו את החברה 

לות קדימה אנו מאמינים כי גם בחודשים הקרובים נמשיך לדווח על הישגים, לשוק. בהסתכ

 הצלחות והסכמים בחברות הפורטפוליו שלנו, תוך הצפת ערך לבעלי המניות".

סאגונה היא חברה ישראלית המפתחת ומשווקת מערכות המשפרות את העברת הוידאו, התוכן 

העשיר, המוזיקה והמשחקים על גבי רשתות סלולר. מערכות סאגונה מיועדות לאינטגרציה עם 

מקומי של תכנים  cachingומעלה, ומאפשרות  G3 ,LTEרשתות תקשורת סלולריות בטכנולוגיית 

מוזיל ומשפר את הזמינות, ההעברה וההתאמה של התוכן למכשירים ניידים, דבר ה -פופולאריים 

כמו סמארטפונים וטאבלטים. סאגונה פונה אל שוק הפתרונות להקלת עומסי תעבורה ברשתות 

סלולריות, אשר נאמד במאות מיליוני דולרים בשנה וממשיך לצמוח בשל השימוש הגובר והולך 

 ם. בתוכן עשיר על גבי מכשירים ניידי

  

 

  אודות קסניה

משקיעה ומפתחת חברות סטארט אפ עתירות ה ציבוריתישראלית חברת השקעות קסניה ונצ'ר קפיטל היא 

 21 -. לקסניה פוטפוליו של כטכנולוגיה בתחומי האינטרנט והמדיה, תקשורת, מכשור רפואי ופארמה

ים עם קניין רוחני עמוק. רוב חברות חברות בשלבי בשלות שונים, כולן בעלות טכנולוגיות ומוצרים  ייחודי

הפורטפוליו מוכרות את מוצריהן בשווקים הגלובליים, ומקיימות אסטרטגיות עם חברות גדולות בתחומן, 

לרבות הסכמי שיווק, הפצה וכן השקעה ישירה. החברות בפורטפוליו של קסניה גייסו עד היום סכומים 

מובילים בארץ ובחו"ל והגיעו לשווי מצטבר )לפי  מיליון שקל ממשקיעים 303-מצטברים של למעלה מ

מיליון שקל. קסניה ביצעה עד כה שני אקזיטים: הראשון, בשנת  103-סבבי השקעה אחרונים( של למעלה מ

מיליון שקל; והשני,  200בעת המכירה לחברה קנדית תמורת  33%מכירת חברת ארכוס בה החזיקה  - 1021

רת סמנג'. לקסניה שותפויות אסטרטגיות עם גופי השקעה וחברות מכירת אחזקותיה בחב - 1023בשנת 

מובילות בתעשייה בארץ ובעולם, וועדה מייעצת הכוללת אנשי מפתח בתחומי פעילותה. עם בעלי מניותיה 

, קסניה מציגה 1022של קסניה נמנים גורמים מובילים בשוק ההון ובתעשייה בישראל. נכון לרבעון השני 

מיליון דולר על פי שווי גיוס אחרון בכל אחת מחברות  13.2בר )חלק החברה( של החזקות בשווי מצט

 www.xenia.co.ilהפורטפוליו. 

 בין החזקותיה הבולטות של קסניה: 

 מיליון משתמשים.  00מנוע חיפוש ויזואלי אינטרנטי על מעל  – סופרפיש

רור מקומי, מושה ומבוקר של מגוון תרופות למספר רב של אפליקציות לרבות פלטפורמה לשח – פוליפיד

 אורתופדים, שתלים דנטליים, סרטן עצם ועוד.

פלטפורמה טכנולוגית למשחקי רשת. בבעלותה הסכמים לשיתוף תכני מדיה עם המותגים  – פלייקאסט

 . Disney –ו  Capcom ,Atari ,Segaהמובילים בתחום כגון: 

להקלת העומס ברשתות סלולריות עקב תעבורה הולכת וגדלה  mobile cachingתוכנה המבצעת  – סאגונה

 של תכני וידיאו ותמונות ברשתות אלו. 

http://www.xenia.co.il/


  

 

 

 Rotator Cuff)שתל בלון מתכלה לטיפול וזירוז החלמה בתסמונת "כתף קרועה"  – אורתוספייס

Syndrome) .ארתוקאר ביצעה השקעה אסטרטגית בחברה . 

 

 

 

 


