
מצגת  
משקיעים

והצגת  2020סיכום 
אסטרטגיית ההמשך



הבהרה משפטית

פניצופהמידע)"1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,"(החברה)"החברהבקבוצתלחברותוביחסלעצמהביחסהחברהכללה,זובמצגת
."(עתיד

מגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע
הידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,החברההנהלתהערכותעלמבוסס,כאמורעתידפניצופההמידע.החברהשלבשליטתהאינםואשרמראשלהעריכםניתןלאאשר

אשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתונים,החברהשלפעילותהשווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלת
.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנם

וכןהקבוצהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו
ולפיכךיתממשווציפיותיהתוכניותיה,הערכותיהכיודאותאיןלחברה.פעילותהבתחומיהקבוצהעלהמשפעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויות

.זהממידעהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותהפעילותתוצאות

ומתןבלבדנוחותלצרכימובאיםואלוGaap-Nonנתוניאו/וגרידאהחשבונאותכלליעלמבוססיםשאינם,הנהלהנתונימהוויםבמצגתהמצוייניםמהנתוניםחלקכימובהר
כאמורלנתוניםביחס.בלבדנוחותכנתונילראותםויש,דיווחיהאו/והחברהלדוחותתחליףאינםאלונתונים.ועסקיההחברהלפעילותביחסנוספתעסקיתמבטנקודת
.ערךניירותרשותהנחיותפיעלכנדרש,התאמהנתוניאו/ומתאימיםהסברביאוריהחברהתספק

למצואניתןועסקיההחברהעםבקשרומקיףמלאמידע.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת
עלמתבססותערךניירותרשותשלהאינטרנטבאתרהחברהידיעלwww.magna.isa.gov.ilוההערכותהתחזיותכןכמוהמפורסמיםוהמידייםהתקופתייםבדוחות
או/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתונים
גרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,החברהשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות

.משליםמידעמקוראלא,החברהבדיווחילעיוןתחליףמהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/ו

.החברהשלערךניירותלרכישתהצעהאוהזמנהלהוותכדיבמצגתאין

2



?  מי אנחנו
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חברת תקשורת 
המתמחה באספקת  

שירותי קישוריות  
מנוהלים ושירותי  

ערך מוסף באפריקה  
.ובישראל 

החברה פועלת 
בעיקר אל מול  

,  סלולרחברות
,ספקיות אינטרנט

מוסדות מדינה  
לקוחות  , (בישראל)

.ב"מוסדיים וכיו

החברה מחזיקה בחברות בנות  
באפריקה ובאופרציות 

.מקומיות

אחזקה משמעותית בתאגיד  
בהיקף שווי הקרוב  , וויוק

להיקף החוב של החברה

מבנה הוצאות נמוך ומבוקר  
היטב ורמות מינוף נמוכות

הסכמים אסטרטגיים וארוכי  
טווח עם חברות הסלולר 

וספקיות האינטרנט המובילות  
באפריקה

החברה הינה מפיץ מורשה 
רבים מובילים ונדוריםשל 

בתחומם

יכולות טכנולוגיות והנדסיות  
המייצרות לחברה  , מוכחות

בידול ברור מול מתחרות

חברת תקשורת מהמובילות  
30בתחומה באפריקה בעלת 

שנות ניסיון בתקשורת  
.מבוססת לווין וסיב

לקוחות ביטחוניים  
וצבאיים חזקים
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הנהלת החברה  
והדירקטוריון  

רוזנהקאסף 
ל"מנכ

אורית גל
ל כספים"סמנכ

ברלבעמי 
ר דירקטוריון"יו

אמיר כהן  
טכנולוגיה  ל "סמנכ

עסקיופיתוח

סמגהצחית
תפעול , שירותל "סמנכ

ומשאבי אנוש

איתן מסיקה  
ל מכירות  "סמנכ

אפריקה

עמי שניידר 
ל מכירות"סמנכ

Defense & HLS
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החברה נכנסה למדדי תל אביב  
תל אביב  , תקשורת וטכנולוגיות

All-Sharesצמיחה ותל אביב 

החברה מוחזקת  
על ידי מוסדיים  

מובילים והציבור
ממשל תאגידי  
חזק ומחויבות  

למשקיעים
בהון% 

הציבור

64.5%

בעלי עניין אחרים

5.13%
אקסלנס

1.54%

איילון

5.83%

פסגות

9.02%

הפניקס

13.87%



אתגרים  
ומנועי  

צמיחה בשוק 
התקשורת

חוסר בשירותי  
תקשורת בסיסיים  

מיליארד איש3-לכ

שירותי קהילה מרוחקים
e-Medicine
e-Learning

Data Centersהקמת 
דרישה לשירותים  
Opexמנוהלים מבוססי 

רגולציה שדורשת  
מהספקים המקומיים  

לכיסוי נרחב במדינה

ביקושים גדלים  
דאטה על לשירותי 

גבי רשת הסלולר
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סקירת שוק אפריקה  

INTERNET 
USERS

310M
Vs Population

23%

Total 
Population

1.35B

סקירת שוק עולמי

INTERNET 
USERS

5.22B
Vs Population

66.6%

Total 
Population

7.87B
Urbanization

56.4%

7http://documents1.worldbank.org/curated/en/518261552658319590/pdf/Internet-Access-in-Sub-Saharan-Africa.pdf

שוק צומח ורווי הזדמנויות



1.2
Tbps

52 
Gbps
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פוטנציאל שוק

EuroConsult 2020

Satellite Market Size

406 
Gbps

20282020

שוק עולמיאפריקה

7.7 
Tbps

2020 2028



0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1%

2%

5%

12%

16%

22%

27%

32%

36%

40%

44%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4רשתות סלולר דור 
באפריקה
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פריסה נרחבת של רשתות באפריקה יוצרות  
לרוחבי פס  בביקושיםעלייה מתמדת 

https://www2.telegeography.com/



שחקנים  
בשוק 

ומודלים  
עסקיים  

Mbps

Managed

VAS

SDWAN

אינטגרטורים

מערכותסאטקום

ספקי לוויין ויצרנים
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END-TO-END 
MANAGMENT

Full-service integration 
and performance (QoS)

END-TO-END 
MANAGMENT

Full-service integration 
and performance (QoS)

MANAGED 
SERVICE +

Managed 
Service + VAS

MANAGED 
SERVICE

Sat operator own and 
manage the ground 

segment + networking

MANAGED 
CAPACITY

Raw capacity + 
teleport 

services (SP lease 
or collocate 

Hub at teleport)

WHOLESALE 
BANDWIDTH

Raw capacity
MHz or Mbps
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TO CONNECT THE 

UNCONNECTED

12

הצעת הערך

י אספקת שירותי "הדיגיטלי עצמצום הפער
תקשורת מנוהלים בכל מקום באפריקה 

ובכל האמצעים הקיימים



TO CONNECT THE 

UNCONNECTED

הצעת הערך

י אספקת שירותי "צמצום הפער הדיגיטלי ע
תקשורת מנוהלים בכל מקום באפריקה 

ובכל האמצעים הקיימים

המודל העסקי
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הצעת ערך
תקשורת  מתן שירותי

לאזורים מרוחקיםמנוהלים 

פילוח לקוחות

מפעילי סלולר

לוויניםספקי 

מפעלים

פעילויות מרכזיות

מבצעים שיווקיים

קמפיינים 

אירועי לקוחות

ערוצים

מדיה חברתית

שיווק

קמפיינים

תזרים הכנסות
, אופקס

חיוב חודשי

משאבים עיקריים
טכנולוגיה  

קניינית

מבנה עלויות
Opex, 

monthly charge
H/W Capex 

קשרי לקוחות

שרות

איכות

נאמנות

שותפים מרכזיים
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אסטרטגיה

יצירת בידול מול השחקנים  
בשוק ויצירת תלות של הלקוחות  

על ידי הצעת שירותים  בחברה
מנוהלים מקצה לקצה
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תוכנית הצמיחה האסטרטגית

המשך מיקוד  
באפריקה שמדרום 

לסהרה והגדלת  
הפעילות הקיימת

כניסה לטריטוריות 
חדשות באפריקה

ומחוצה לה

מיצוב החברה בחזית 
הטכנולוגיה של 

פתרונות התקשורת  
באפריקה

הבטחת גמישות 
ניהולית בהסכמים 
אל מול מספר גדול 

של שחקני לוויין 

חתימה על הסכמים 
ארוכי טווח עם  

ספקיות התקשורת  
והאינטרנט הגדולות

שירותי ענן מתקדמים
כמנועי צמיחה G-SAT-ו

ליצירת בידול מול הלקוחות 
למטרת גיוס ושימור לקוחות



מיקוד עסקי
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:מיקוד עסקי באפריקה שמדרום לסהרה

שוק ענק של יותר  
ממיליארד אזרחים  

תשתית לוויינית הינה 
הכרחית ולא נתפשת  
כגיבוי או תשתית  
משלימה  

צמיחה עקבית של  
עשרות אחוזים בביקוש  
לסלולר ואינטרנט

זמינות גבוהה של מכשירי  
קצה זולים וגידול מתמיד  

ברוחב הפס 

חשיבות לאומית  
לצמצום הפער 

הדיגיטלי באפריקה  
ואל מול המערב

צפי לפריסת רשתות מתקדמות  
ווידיאו   IoT-ושימוש גובר ב

 HLSבתנועה ביישומי 



נקודות מיקוד עיקריות ומנועי צמיחה

17

פעילויות ותיקי לקוחותרכישת

פיתוח מוצרים מובילי  
white label))שוק 

אחזקה משמעותית 
בהיקף  , וויוקבתאגיד 

שווי הקרוב להיקף החוב  
*. של החברה

התפתחות לטריטוריות חדשות

*https://maya.tase.co.il/reports/details/1321147/2/1
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יתרונותיה  
התחרותיים  
של החברה

גמישים להתפתחויות  
ומגמות בשוק  

הסכמי שותפות למתן 
אשר  MEOפתרונות 

עומדים בגדילה  
,  האקפוננציאלית

של דרישות השוק

כמענה לייבלוויט 
כולל למגוון צרכים

מגוון רחב של  
שירותי ערך מוסף



שירותי  
הליבה
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 O3b: אספקת שירותי תקשורת באמצעות טכנולוגיית לוויין מתקדמת
Networks Ltd. שירות זה זכה לכינויFiber in the sky,   מכיוון שהוא דומה

בין היתרונות  . מאוד בתוצאה שהוא מספק ללקוחות לזה שהסיב מספק
רוחבי פס מאוד  , שיהוי נמוך בטכנולוגיית לוויין: העיקריים של שירות זה

.ב"גדולים אשר עונים על הצורך של חברות הסלולר וכיו

התמחות במתן שירותים לארגונים ומוסדות  defense & HLSשירותי 
שירות והצלה  , ארגוני חירום, ממשלתיים

עבור תשתיות ושירותים  , בין היתרTurn Keyבפרויקטיהחברה מתמחה 
. נלווים המוטמעים ומנוהלים בשוטף על ידי החברה בלבד

שירות ייחודי שפותח בגילת שנותן  מענה למגוון שירותי  –לייבלווייט
ערך מוסף ללקוחות המשמש לצרכי ניצול תשתיות התקשורת לרמה  

חסכון בהוצאות חומרה  , מקסימלית תוך אספקת רמת שירות איכותית
 ITחסכון בהוצאות, חסכון ברוחבי פס( FIREWALLS, מתגים, נתבים)

.והוצאות על תשתיות משמעותיות
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תחום ותיק של החברה אשר כולל 
התקשרויות ייחודיות מול גופי ביטחון  

Defense & HLS

ספקית מורשית של שירותים ומוצרים  
 ,Iridium, Inmarsatמובילים כגון 

Satcube, Mostורבים נוספים.

זכייה עקבית  /לקוחות יציבים והשתתפות
במכרזי מדינה איכותיים

יתרון טכנולוגי של החברה ביחס למתחרים בתחום  
תוך קיום הסכמי בלעדיות עם ספקי שירות חיוניים



הכנסות  
קונגו
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באלפי דולרים

https://www2.telegeography.com/

22,055

38,810

25,500

2018 2019 2020
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פתרון מועדף  
על ידי חברות  

הסלולר
22,831

31,865
29,841 

2018 2019 2020



ואפריקאיותגלובאליותתקשורתחברותמקונסורציוםחלקהינהמערכותסאטקום
ובמהלךהיוםעד.אפריקהביבשתהפרוס(EAssy)משמעותיאופטימכבל6%-כהמחזיקה

חברההנהוויוק.דולרמיליון4.1-בכמניותלבעליוהחזרדיבידנדתשלומיקיבלההשנים
.ומצליחהמובילהבינלאומית

בוויוקהשקעה 
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במסגרתהכוללתהשקעהמעסקתכחלקבוויוקאחזקתהלמימושאפשרותבוחנתהחברה
לפירוט.הקיימיםהמניותמבעליחלקרכישתתוךחדשמשמעותימשקיעלשלבוויוקעשויה

.(2020-01-131605)החברהבדיווחיראההעסקהסטטוס

מניותבעלמטעםמשפטיהליךעלוהתגברותבוויוקהחברהאורגנילאישורכפופההעסקה
לחברההעסקהבגיןברוטוהתמורה,הנוכחייםמ"המותנאיסמךועל,זהלמועדנכון.מיעוט

במהלךכייצוין,כןכמו.(החברהחלק)ב"ארהדולרמיליון9.1-9.4-כשלטווחעלתעמוד
לועדתחברמינויתוך,בוויוקהניהולימעמדהאתהחברהחיזקההאחרוניםהחודשים

.בדירקטוריוןקבועמינוילצד,(ההשקעהבעסקתבמישריןהעוסקת)ההשקעות
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עבודה 
על פי תכנית  

אסטרטגית  
סדורה

$11,683,000

-$995,000

-$8,000,000

-$4,019,000
-$2,901,000

-$724,000

$1,202,000
$207,000

$757,000

$7,668,000

$3,174,000

$1,727,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

כניסת סיבים  
אופטיים לשוק  

האפריקאי

החברה מכריזה על 
הסיבים האופטיים  

כמנוע צמיחה  
אסטרטגי של החברה

החברה מכריזה על 
הסלולארתחום 

כיעד אסטרטגי של  
החברה

שיתוף פעולה
אסטרטגי עם 

B03
ראגהרכישת 

DRCב

החברה  , לאורך השנים
,  התמודדה עם אתגרים

מוש תכנית  באמצעות מי
.  אסטרטגית סדורה

שמירה  -התוצאה 
על רווחיות במקביל  

להתקדמות התהליך 
האסטרטגי

הנתונים מתייחסים לרווח לפני מס שנתי* 
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שיעור רווח  
גולמי

19%

27%
28%

2018 2019 2020
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הכנסות וצבר הזמנות

14,065 13,867

15,215

12,507
12,975

Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020

76,517

71,213

58,142 57,639

49,942

Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020

הכנסות צבר הזמנות

באלפי דולרים
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הנתונים הכספיים במצגת הם בניכוי  
ההפחתות מרכישת הפעילות בקונגו

חתמה החברה על הסכם לרכישת זכויותיו העיקריות של השותף 2018בחודש יוני 
מיליון 1+ מיליון דולר 6בתמורה לסך של , במיזם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו

השווי ההוגן של . ORANGE-ו VODACOMדולר בכפוף לחידוש ההסכמים של 
כתוצאה מעסקת הרכישה רשמה . מיליון דולר15.6הינו ( 100%)הזכויות שנרכשו 

.מיליון דולר9.2רווח חד פעמי בסך של 2018החברה בשנת 

הוצאות פחת  2018ביולי 1כתוצאה מהטיפול החשבונאי רושמת החברה החל מיום 
סך ההוצאות שנרשמו ברבעון  . והפחתות בגין הנכסים שנרשמו בעקבות הרכישה

2,312היה כ 2020אלפי דולר וסך ההוצאות שנרשמו בשנת 249הרביעי היה כ 
הנתונים הכספיים , של החברההעיסקיתבכדי להציג את הפעילות . אלפי דולר

נתוני הדוחות הכספיים בניכוי ההפחתות , במצגת יהיו מבוססים על דוחות הנהלה
(.non-gaap)האמורות 

המדדים המוצגים הנם מדדים מקובלים כלכלית בהם נעשה שימוש שוטף על ידי  
משקיעים בשוק ההון באופן תדיר ומהווים כלי בסיסי למדידה כלכלית ברורה של  

המוצגים מסייעים לנתח את הפעילות העסקית של החברה  המדדים.החברהנתוני 
באופן פשוט וברור בנטרול השפעות חד פעמיות או השפעות חשבונאיות שאינן 

בהתאם להנחיות סגל הרשות תציג החברה בשקפים להלן גם נתוני . עסקיות גרידא
.התאמה לכללי החשבונאות המקובלים

(אלפי דולר)סכום נכס

294רכוש קבוע

1,345הוצאות מראש בגין שירותים שיסופקו על ידי השותף

5,698צבר חוזים

8,086קשרי לקוחות

51אי תחרות

129מוניטין

:להלן הסכומים שהוכרו במועד הרכישה כנכסים
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Q4.2020רווח והפסד 

Non Gaap Q4.2020Non Gaap AdjustmentQ4.2020 (*)

12,97512,975Revenues

9,288(46)9,334Cost of Revenue 

3,687463,641Gross Profit

28.4%28.1%%Gross Profit

2,273(203)2,476Total Operation Expenses

1,4142491,165Operation Profit

11%9%% Operation Profit 

458249209Profit before tax

3.5%1.6%% Net Profit before tax

87249(162)Net Profit (loss) for the period

0.7%(1.2%)

5,6535,653EBITDA

2,3852,385EBITDA Exc. IFRS16 impact

באלפי דולרים
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1-12.2020רווח והפסד 

Non Gaap 1-12.2020Non Gaap Adjustment1-12.2020 (*)

54,56454,564Revenues

38,874(549)39,423Cost of Revenue 

15,69054915,141Gross Profit

28.8%27.7%%Gross Profit

10,015(1,763)11,778Total Operation Expenses

286286Other Income

5,9612,3123,649Operation Profit

11%7%% Operation Profit 

1,7272,312(585)Profit (loss) before tax

3.2%(1.1%)% Net Profit before tax

6592,312(1,653)Net Profit (loss) for the period

1.2%(3%)

22,79422,794EBITDA

9,4549,454EBITDA Exc. IFRS16 impact

באלפי דולרים
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מאזן
באלפי דולרים

בדצמבר  31ליום נכסים
2020

30ליום 
2020' בספט

31ליום 
2019בדצמבר 

26,78425,05524,768כ נכסים שוטפים"סה

4,8803,1593,449מזומנים ושווי מזומנים

8688351,010מזומנים המוגבלים בשימוש

9,86510,9358,572לקוחות

8491,1231,283חייבים ויתרות חובה

308312240נכסי מיסים שוטפים

527293494מלאי

9,4878,3989,720נכסים פיננסיים זמינים למכירה

46,83450,68242,811כ נכסים לא שוטפים"סה

3,1912,7363,096מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

797907394לקוחות זמן ארוך

5-29נכסים אחרים לזמן ארוך  

151919נטו, נכסים בגין הטבות לעובדים

25,58829,24820,911נכסים בגין זכות שימוש

6,0746,3725,715נטו, רכוש קבוע

11,16411,40012,647רכוש אחר

73,61875,73767,579כ נכסים"סה

התחייבויות והון עצמי
בדצמבר  31ליום 

2020
'בספט30ליום 

2020
31ליום 

2019בדצמבר 

35,67237,64233,521כ התחייבויות שוטפות"סה

2,7032,4791,760('סדרה ב)חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

448424448חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה

12,73513,3198,577חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית

16,25818,51418,256ספקים ונותני שירותים

1,500--התחייבות בגין רכישת פעילות

2,6171,9312,694זכאים ויתרות זכות

-14243הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה

157177164התחייבויות מיסים שוטפים  

-439536התחייבות בגין כתבי אופציה  לא סחירים

173219122('סדרה ב)התחייבות בגין כתבי אופציה 

20,13522,95819,157כ התחייבויות לא שוטפות"סה

7,0609,9435,975התחייבויות בגין חכירה מימונית

1585-התחייבויות מיסים לזמן ארוך

7,6487,1489,498('סדרה ב)אגרות חוב 

1,1801,1981,608('סדרה ו)אגרות חוב להמרה 

-1,3301,314הלוואה בערבות המדינה

1,1451,791233התחייבויות לספקים זמן ארוך

-9296הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה

1,6801,4531,758התחייבות מיסים נדחים

17,81115,13714,901הון עצמי  

73,61875,73767,579כ התחייבויות והון"סה





ממשל  
תאגידי  

ואחריות  
תאגידית
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ENVIRONMENTAL

פעילות עסקית ירוקה●

קידום תשתיות תקשורת  ●
בלתי מזהמות

הפחתת המדרך הפחמני ●
 carbon)של הארגון 
footprint)

E S G
שמירה על זכויות אדם  ●

והעסקה הוגנת

שרשרת אספקה אחראית●

פעילות למען קהילות  ●
מרוחקיםבאיזוריםמוחלשות  

התנדבות בקהילה●

התנהלות אתית ושקיפות  ●
מלאה מול כל מחזיקי העניין

שילוב משמעותי של נשים ●
בהנהלה בכירה ובדירקטוריון

פיקוח הדירקטוריון והוועדות על ●
פעילות החברה

אי תלות הדירקטוריון וההנהלה●

קבוצת סאטקום מקדמת ערכים 
תאגידיים גבוהים

SOCIAL GOVERNANCE



החברה מקדמת  
דיאלוג מחזיקי  

עניין בשקיפות  
וברציפות

בעלי  
מניות

ספקים

לקוחות

מלווים  
ומחזיקי  

אגח
עובדים

חברות  
לוויין 

ותשתית

שותפים  
עסקיים

34
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דיאלוג מחזיקי  
עניין

זכויות  
אדם

סביבה  
וקיימות

סביבת  
עבודה

,  פרסום, מוצרים
שיווק ולקוחות

מעורבות  
בקהילה

ממשל  
תאגידי

השפעות  
כלכליות

איכות ובטיחות 
המוצר  

שרשרת  
האספקה

אתיקה  
בעסקים

האחריות  
התאגידית שלנו

השפעה משמעותית על  
המרקם החברתי

בהליכי  ESG-שילוב ה
קבלת ההחלטות  

תועלת חברתית כחלק 
מהצלחה עסקית

01

02

03

היום יותר מתמיד 
Doing Well by Doing Good



נספח
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השקת 
SDWAN -MAX
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PR 2020
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https://www.communicationsafrica.com/current-issue
https://techeconomy.ng/2020/11/gilat-telecom-enhances-sd-wan-system-to-unlock-huge-network-availability-bandwidth-capacity-across-africa/
https://www.techafricanews.com/2020/11/11/gilat-telecom-enhances-sd-wan-system-for-better-network-availability-and-bandwidth-capacity-across-africa-for-operators/
https://extensia-ltd.com/2020/11/10/africa-gilat-telecom-has-good-news-for-african-fibre-satellite-operators/


בבלוגים מקצועיים  Thought Leadershipיצירת
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G-SATקמפיינים 

40



41



מפת כיסוי
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