
         
 

 

 

UserWay : ונכסים   אינטרנט ישל אתר בהנגשהמובילה עולמית
 2022 1-פרסמת דוחות לחציון המ דיגיטלים 

 

מפרסמת תוצאות למחצית הראשונה של שנת  יוזרוואי 
 חציון לעומת 153% - כ ומציגה צמיחה של 2022
-כלסך של  מוכהסת החברההכנסות  . אשתקד המקביל

 . דולרמיליון  3.2
 

מיליון דולר בתום המחצית   6.2 – כהסתכם ב   ARR* -ה
  3.2 - לעומת כ 94% -כ , קפיצה  של 2022של    הראשונה

 .2021ביוני  30ליום מיליון דולר 
 

 . WECOאינו כולל את תוצאות הפעילות של חברת הבת  *

 
 נתונים בולטים לדוחות:  

 

אלף דולר    370- כאלף דולר לעומת    800  –  כהסתכמה ב  2022ברבעון השני של     ARR  –תוספת ה   •

   .2מעל פי קצב צמיחה רבעוני של  2022ברבעון הראשון 

- וכן ה   דולר  מיליון  6.7-הינו כ   2022  לחודש יולי   ARR  – ה  הנתונים לאחר סיום המחצית מראים כי   •

ARR    דולר ואינו כולל את פעילות חברת הבת  מיליון    6.9  –כ  הינו  2022אוגוסט  לחודשWECO ה . -

ARR   10%- , של כ2022, משקף צמיחה ביחס לחודש יוני 2022לחודש אוגוסט .   

לשנת   • הראשון  הכספיים  2022בחציון  בדוחותיה  החברה  רשמה  מייעוצים    0.5  –כ  ,  דולר  מיליון 

    .ARR-לא נכללו ב  מתחדשים ואשר ופרוייקטים שאינם 

אשר יוכרו כהכנסות  מיליון דולר    3.6   -הכנסות נדחות בסך של כ לחברה  ,  2022ביוני    30נכון ליום   •

    בתקופות הקרובות. 

 . מיליון דולר 8.5 - עומדת על כ 2022ביוני   30 -יתרת המזומנים ל •

 דגשים נוספים:

 



         
 

 

 

פיננסי • ייעוץ  ענקית  למנות את  ניתן  החברה  לקוחות  נגישות  אמריקאית  בין  הסכם  על  , שחתמה 

אלף    85  -, שחתם על הסכם נגישות בהיקף של כלקוח מוסדי ישראלי אלף דולר ו  800  –בהיקף של כ  

 דולר.  

תוכנה   על הרחבת שירותיה, כשרכשה חברה שפיתחה , דיווחה החברה  2022  רבעון השני לשנתב •

באמצעות   נגישים  מסמכים  ליצור  המאפשרת  האופיסחדשנית  בתקני  ו  בקלות,  תוכנת  ידע  ללא 

גם תכנים שנמצאים באתרים שאינם כתובים בקוד,    .נגישות ליוזרוואי להנגיש  הרכישה תאפשר 

 לרבות מסמכים בטכנולוגיות שונות שיש להנגישם בהתאם לדרישות הרגולטוריות. 

 .החברה על שכלול יכולות הפלטפורמה  שקדה במהלך החציון,   •

מיליון משתמשים   60-הותקן ביותר ממיליון אתרי אינטרנט ומסתמכים עליו יותר מ   עד היום, הוידג׳ט •

, ניתן למצוא כיום בחנוית האפליקציות במערכות ניהול  UserWayהווידג'ט של  ת. את  עם מוגבלויו

 ולהטמיעו בעזרת שורת קוד אחת.  WIXהתוכן המובילות לרבות 

 
 

מייסון אלון  חברת  לדברי  ומייסד  מנכ״ל   ,UserWay  ," שהיא מה  את  לדוור  מתחילה  יוזרוואי 

הצמיחה הרבעוני שלנו גדל מרבעון לרבעון במהלך   בהבטיחה למשקיעים שלה ואנחנו רואים כי קצ

מטעם לקוחות המבינים ם רבים  השנה חווינו ביקושי.  3וכן בחודשיים הראשונים לתוך רבעון    2022

מצטיירת    2022הנגישות ומעוניינים להוסיף את הנגישות לאתרם. מהבחינה הזו שנת  את חשיבות  

 . בהתרחבות פרוטפוליו הלקוחות שלנו ה משמעותית כשנ 

ו  הקיים שלנ   נוספות לפורטפוליו החברות   TIER 1חברות ובמהלך ימים אלה הצטרפו  החציון  במהלך  

מעידה      – בנו  הבחירה  להצלחתנו.  הראי  היא  הרב  הצטרפותן  האמון  החברות   רוכשותשעל 

חינוך המואץ שחל בשוק האתרים לקראת נגישות  מצביעה על מגמת הלמוצר שלנו וכן    המובילות

  דיגיטלית לכולם. 

UserWay  של   הראשון  בחציון  בהכנסות  150%  -של כ  גידול  צומחת בעקביות מידי חציון ומציגה 

 .2021 שנת של הראשון החציון מול אל 2022 שנת

מיליון   6.2  -בכ  הסתכמה  2022,  ביוני  30  ביום(  ARR)   החוזרת  השנתית  הדולרית  ההכנסה,  בנוסף

 התוצאות .  94%  -כ  של  גידול,  2021,  ביוני  30  ביום  ב" ארה  דולר  מיליון  3.2  -כ  לעומת  ב" ארה  דולר

 מימוש   תוך,  ועסקי  אסטרטגי  תכנון,  פיתוח ושיפור בלתי פוסקממוקד,    ניהול  של  תוצאה  הן  הטובות

 . הזדמנויות ורכישת חברות רלוונטיות



         
 

 

 

למעלה ממיליארד אנשים ברחבי העולם החיים עם   חברות רבות מכירות בצורך הקיים בקרבכיום  

ה  מוגבלויות ליישום.  ונוח  קל  פתרון  אחר  שווה   שפיתחנו   פתרונותומחפשות  גישה  מאפשרים 

למשתמשים,  לכולם ועמידה ו  ידידותיים  בישראל  לרגולציה  תאימות  ישיגו  שארגונים  מבטיחים 

 . ”, תוך מאבק ישיר בפער הדיגיטלי הקיים היום בשוקADA- ו WCAG- בתקנות ה

 
x   חברת  יואי( :ת״א, )תל אביב ,2022  לאוגוסט UserWay   מהמובילות בעולם בתחום הנגשת אתרים, מפתחת

 . 2022 1-מפרסמת דוחות כספיים לחציון ה אתרים פתרונות נגישות לחברות ולבעלי 

 אודות החברה  

UserWay    'של פתרונות נגישות דיגיטלית, המחויבת לאפשר את זכות האדם הבסיסית של    1היא המובילה העולמית מס

לכולם.   דיגיטלית  ותואם    UserWayנגישות  לחלוטין  לנגיש  להפוך  אינטרנט  אתר  של  היכולת  את  קיצוני  באופן  מפשטת 

כולל ל ובעולם  הווידג'ט של    ADA-לרגולציות בישראל  קוד אחת.  ידי הטמעת שורת  על  ביותר    UserWayבארה״ב,  הותקן 

ה   טכנולוגיית  אינטרנט. עם  ללא  UserWayשל    SAASממיליון אתרי  יכולים להגיע  לעמידה בתקנות  , בעלי אתרים  מאמץ 

WCAG 2.1, ADA, ATAG 2.0, EN 301-549 ו-Section 508לאומיות.-, כנדרש על ידי גופי ממשל ורגולציה בארה"ב ובין 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


