חברת  DocAuthorityהשלימה סבב גיוס ראשון של  10מיליון דולר,
בראשות הקרן Raine Ventures
החברה פיתחה את הפלטפורמה הראשונה בעולם לזיהוי מידע בעזרת
בינה מלאכותית
רעננה ,ישראל 4 ,ביוני  ,DocAuthority - 2018חברת ניהול המידע שעומדת מאחורי
הפלטפורמה הראשונה בעולם לזיהוי מידע בעזרת בינה מלאכותית ,הודיעה היום על
השלמת סבב גיוס ראשון וגיוס  10מיליון דולר מקרנות הון סיכון שונות ,ובראשן Raine
 .Venturesמשקיעות נוספות הן הקרנות  ffVC ,Greycroftו Differential-מארה"ב והקרנות
 2B Angelsו Plus Ventures-מישראל DocAuthority .תשתמש במימון כדי להאיץ את
קצב הצמיחה שלה ,לחדור לשווקים חדשים ולחבור לשותפות מרכזיות בתחום.
"זוהי אבן דרך חשובה ל ,DocAuthority-ואנחנו מאושרים על קבלת המימון והתמיכה
האסטרטגית מקרנות ההשקעות הבכירות" ,אמר מנכ"ל  ,DocAuthorityסטיב אבוט ,והוסיף
כי " DocAuthorityמאפשרת לארגונים לנהל מידע על סמך שילוב בין פרופיל סיכון לערך
עסקי ,באופן היוצר שפה משותפת בארגון .היכולת להגדיר כללי מדיניות לניהול המידע ,לפי
קטגוריה עסקית ,עוזרת להתאים בקלות בין מנגנוני האבטחה לשימוש העסקי במידע".
בעקבות הרגולציה האירופית להגנת הפרטיות ( ,)GDPRארגונים רבים הציבו בראש סדר
העדיפויות שלהם את תחום אבטחת המידע והשימוש הנכון בו .כיום ,הם נאלצים למצוא
במהירות את המידע שברשותם ולוודא שמדיניות האבטחה שלו מצייתת לרגולציה .לאחרונה
גם אירעו כמה מקרים גדולים של פריצות למאגרי מידע ,המעידים על החשיבות של ניהול
ואבטחת המידע .מאז ומעולם היוו מציאה ,זיהוי וסיווג אוטומטי של מידע אתגר טכנולוגי
גדול ,וחוסר דיוק הוביל למספר רב של כשלים בהגנה על המידע ,BusinessID .הטכנולוגיה
המהפכנית של  ,DocAuthorityנותנת מענה לבעיות האלה בשעה שהצורך באבטחת וניהול
המידע רק הולך וגדל.
ברנבי דייוויס ,מנהל פרויקטים ב ,Medical Protection Society-הארגון המקצועי הגדול
ביותר בבריטניה להגנה על מקצועות הרפואה ,אמר כי "לאחר שבחנו לעומק את התכונות,
המורכבות והעלות של מספר פתרונות ,הפתרון של  DocAuthorityמוביל בפער ניכר על
האחרים ,ועוזר לנו לעמוד ביעדים העסקיים".
לדברי דאגלס לייני ,סמנכ"ל ואנליסט בכיר בגרטנר ואנקוש ג'יין ,אנליסט מחקר בגרטנר" ,עד
שנת  2020יותר מ 20%-מהארגונים ישתמשו בכלכלת מידע כחלק מהתוכנית העסקית
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שלהם ,כדי לקבל ניתוח פיננסי של נכסי וחובות המידע".
" ,BusinessIDהטכנולוגיה המהפכנית של  ,DocAuthorityיצרה תת-תחום חדש בתחום
מדעי המידע .הטכנולוגיה מציעה שימוש חדש בבינה מלאכותית ,שפותר בעיה מרכזית
בניהול ואבטחת המידע" ,אמר אריאל פלד ,מייסד-שותף ומנהל טכנולוגיות ראשי ב-
" .DocAuthorityבזכות אוטומציה מלאה ורמת דיוק של  ,1:10,000המחלקות העסקיות
בארגון ומחלקת אבטחת המידע יכולות להגיע למדיניות מוסכמת ומהימנה של סיווג המידע,

ניהול הגישה ,מניעת דליפת המידע ,הצפנה ולא פחות חשוב מזה – מחזור החיים של
המידע".
לדברי מארק מונייה ,מנהל מחקר בגרטנר ואריק אולט ,סמנכ"ל מחקר בגרטנר" ,בתהליך
סיווג המידע לא צריך לסמן פרטנית קבצים נפרדים ,אלא ליצור קטגוריות רחבות של מידע
זהה ומערך בסיסי של עקרונות לשימוש נכון ,טיפול הולם והקצאה של פרופילי אבטחה
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מתאימים לכל קטגוריה".
"כיום ,יותר מאי פעם ,חברות צריכות פתרונות יעילים ומדויקים ככל האפשר לניהול מידע.
לעניות דעתנו DocAuthority ,הוא פתרון ייחודי מסוגו ,ואנחנו נלהבים לתמוך בצוות החברה
ובחזון שלהם .אנחנו גאים לעבוד איתם כדי להביא את הטכנולוגיה לפתחן של כמה שיותר
חברות בעולם" ,אמר בלייר פורד ,שותף ב.Raine Ventures-

 20 ,100 Data and Analytics Predictions Through 2021 ,Gartner 1ביוני 2017
 ,How to Overcome Pitfalls in Data Classification Initiatives ,Gartner 2מרץ ( 2016עדכון נוסף 4
באוגוסט )2017
מידע על DocAuthority
 DocAuthorityהיא חברה מובילה לפתרונות ניהול מסמכים .היא מציעה לארגונים מדיניות אבטחה רחבה אך
ידידותית למשתמש העסקי ,שנעזרת בבינה מלאכותית כדי למצוא ולזהות במדויק מסמכים רגישים לא מובנים
ולא מוגנים ולמנוע מהם ליפול לידיים הלא נכונות DocAuthority .עובדת עם ארגונים גדולים בכל המגזרים
והתחומים ,כולל רפואה ,קמעונאות ,טכנולוגיה ,אנרגיה ,המגזר הציבורי ,טלקומוניקציה ,שירותים ופיננסים,
ועוזרת להם להבין את מידת הסיכון שניצב בפניהם ולהכין תוכנית יעילה לשיפור אבטחת המידע הרגיש
שלהם DocAuthority .הוקמה ב 2013-על ידי אריאל פלד ואיתי רבד .המשרדים הראשיים שלה הם ברעננה,
והיא מנוהלת על ידי מי שהקימו את תחום מניעת דליפת המידע (.)DLP
למידע נוסף על  ,DocAuthorityהיכנסו לאתר שלנוwww.DocAuthority.com :

מידע על קבוצת Raine
קבוצת  Raineמונה מספר רב של בנקי השקעות בעולם ומתמקדת אך ורק בטכנולוגיה ,תקשורת
וטלקומוניקציה .לקבוצה יש משרדים בניו יורק ,סן פרנסיסקו ,לוס אנג'לס ,לונדון ,שנגחאי ומומבאי .קבוצת
 Raineמתמקדת בהשקעות והזדמנויות לייעוץ שבהן היא יכולה לרתום את הניסיון הרב שלה בתחום ואת
הרשת הענפה והייחודית של קשרים אסטרטגיים שרקמה לטובת החברות והלקוחות.
למידע נוסף ,היכנסו לאתרwww.raine.com :
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