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מימין לשמאל :אורי בייטלר ,משה טוויטו ואריה מרגי .צילום יח"צPliops :
פליופס ) ,(Pliopsחברת סטרטאפ ישראלית בתחום פתרונות אחסון הענן ,הודיעה היום כי קיבלה מימון
בהיקף של  30מיליון דולר בהובלת  ,Asia Ventures Softbankבהשתתפות כל המשקיעים מסדרה א ',
כולל אינטל קפיטל ,מייק ונצ'רס ) (SOMVויולה ונצ'רס ,עם המשקיעים האסטרטגיים ווסטרן דיגיטל קפיטל
וזיילינקס הסבב הנוכחי מביא את הסכום שהושקע בפליופס עד כה ל  40 -מיליון דולר ,כולל את הסבב
הראשון באוקטובר  2010בסך  10מיליון דולר.

פליופס תשתמש בכספים כדי להאיץ את הפיתוח של טכנולוגיית מעבד האחסון שלה עבור יישומי אחסון של
ענן ויישומי מסדי נתונים ,כולל הרחבת הצוותים שלה בארה"ב ,ישראל וסין .לאחרונה מונה נשיא ומנהל
העסקים הראשי סטיב פינגרהוט ,הפועל מסן חוזה ,את ההרחבה העולמית ויפקח על מוצר הבכורה של
החברה המתוכנן לאמצע .2019

במועצת המנהלים חברים נציגים מחברות גדולות בתעשיה ,לרבות אמזון ,אפל ,אינטל וסמסונג ,פיתחה
פליופס טכנולוגיה שפותרת את האתגרים הנלווים להתפוצצות הנתונים בענן ואת הדרישות ההולכות וגדלות
בתחומי הבינה המלאכותית והלמידה הממוחשבת .הנתונים המאוחסנים גדלים במהירות רבה יותר מאשר
אפשר לנהל בגישה הנוכחית של מרכז הנתונים .כתוצאה מכך נטמר צוואר בקבוק בתחום האחסון המשפיע
על הביצועים במרכזי הנתונים של הענן .שוק שירותי הענן הציבורי צפוי לצמוח השנה ב 17.3%-לעומת
 2018ולהגיע ל 206-מיליארד דולר בהשוואה ל  175.8 -מיליארד דולר ב  .2018 -כך עולה ממחקר
שפורסם בגרטנר בספטמבר  .2018החברה רשמה עד כה שמונה פטנטים.

" פליופס פותרת בעיה קריטית למתכנני מסדי הנתונים ואחסון  -ועושה את זה בצורה פשוטה ואלגנטית
להפליא" ,אמר ג'יי .פי לי ,מנכ"ל ושותף מנהל ב " .Asia Ventures SoftBank -יש ביקוש עצום ברחבי
העולם לפתרונות המאפשרים לדור הבא של מרכזי נתונים לבצע בקנה מידה יעיל יותר ,במיוחד בסביבות
ספקי ענן גדולים .הארכיטקטורה של  Pliopsמאפשרת שיפורים בסדרי גודל בביצועים ,ואף עלייה גדולה
יותר ביחס מחיר לביצועים .אנו שמחים לצרף את החברה לתיק ההשקעות של Asia Ventures SoftBank
".
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"טכנולוגיית הליבה של פליופס מסייעת להאיץ את היישומים הגורמים כיום לעומס על הענן ,ויישומי התבונה
המלאכותית המניעים את גל החידושים הבא" ,אמר ונדל ברוקס ,סגן נשיא בכיר בחברת אינטל ונשיא
אינטל קפיטל" .אינטל משקיעה בטכנולוגיות רבות כדי לענות על הצרכים ההולכים וגדלים של אחסון ועיבוד
של היישומים המאתגרים ביותר .השקעה זו בפליופס מקדמת את החזון של אינטל לפתח את פתרונות
מרכזי הנתונים היעילים והמדרגיים ביותר ".

פליופס הוקמה בשנת  2017על ידי אורי בייטלר המשמש כמנכ"ל ,משה טוויטו ) (CTOואריה מרגי )יו"ר(,
שלושתם מגיעים מתעשיית האיחסון וה .Flash-כיום בחברה מועסקים כ 30-עובדים ,מרביתם במשרדים
ברמת גן וחיפה ,והיתר בסן חוזה.
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