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املوقع
الدوحة – قطر

امل�رشوع
اخلدمات املدارة وخدمات مركز البيانات وتنفيذ نظام تخطيط املوارد امل�ؤ�س�سية

نظرة عامة

انطلق م�رشوع �رشكة م�شريب العقارية يف �شهر مار�س  2009لو�ضع مفاهيم حديثة لتطوير
احلياة العمرانية التي تقوم على العمارة القطرية التقليدية ولت�سهم يف الرتاث االجتماعي والثقايف
ملدينة الدوحة يف دولة قطر .جنحت �رشكة ميزة يف تقدمي اال�ست�شارات اخلا�صة خلدمات
تكنولوجيا املعلومات مل�رشوع �رشكة م�شريب يف املراحل الأوىل من تكوين ال�رشكة ،و�أظهرت
فهما دقيقًا الحتياجات امل�رشوع احلالية وامل�ستقبلية يف هذا املجال  ،حيث قدمت �رشكة ميزة
ً
ل�رشكة م�شريب العقارية خدمات وا�سعة النطاق يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتي �شملت
جتهيزات وتطبيقات التقنية املُدارة ،ودعم مركز اخلدمة ،وعمليات الن�سخ االحتياطي وخدمات
ا�ستعادة البيانات املفقودة املُدارة ،وخدمات مركز البيانات ،هذا بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات
�أنظمة تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة (�أوراكل).

التحديات
احتاجت �رشكة م�شريب العقارية – لكونها �رشكة حديثة
الت�أ�سي�س – �إىل جمموعة كاملة من خدمات تقنية املعلومات
كي ت�صبح جاهزة للعمل خالل �أق�رص فرتة زمنية  ،ومتثلت
التحديات يف ت�صميم وتطوير بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات
للتكيف
اخلا�صة ب�رشكة م�شريب العقارية بقابلية احللول املقدمة
ّ
مع االحتياجات املتغرية ب�شكل م�ستمر ،وتتمتع �أي�ضا باملرونة
والقدرة على النمو امل�ستمرمع ال�رشكة ،كما احتاجت �رشكة
م�ستمرين لأنظمة تكنولوجيا
م�شريب العقارية �إىل �إدارة ودعم
َ
املعلومات بالغة الأهمية التي ُت�ستخدم لدعم �أعمال ال�رشكة

نظرة عامة

قدمت �رشكة ميزة جمموعة وا�سعة النطاق من خدمات تقنية
املعلومات ل�رشكة م�شريب العقارية ،وهذه اخلدمات ت�شمل ما
يلي:
مركز اخلدمة
•
التطبيقات املُدارة
•
جتهيزات التقنية املُدارة
•
جدار احلماية املُدار
•
خدمات الن�سخ االحتياطي وخدمات �إ�ستعادة
•
البيانات املفقودة املُدارة
خدمات مركز البيانات
•

توفر �رشكة ميزة �إدارة ومراقبة للبنية التحتية اخلا�صة بالتقنيات الرئي�سية التي مت ا�ست�ضافتها
يف مركز البيانات التابع ل�رشكة ميزة  .M-VAULT 1وي�سمح هذا احلل املقدم ل�رشكة
م�شريب العقارية بتويل التحكم الإداري لبيانات امل�ستخدمني واملوارد  ،يف حني حتافظ
�رشكة ميزة على امل�ستويات املطلوبة من الأمان والتوفّر و�إمكانية التو�سع عرب ال�شبكة
والأمن والتخزين والن�سخ االحتياطي و�أجهزة املخ ّدم وتطبيقاته.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت �رشكة ميزة بتنفيذ نظام ( ERPتخطيط موارد امل�ؤ�س�سة) اخلا�ص
ب�رشكة �أوراكل لآمتتة املتطلبات املالية ومتطلبات امل�شرتيات ل�رشكة م�شريب العقارية ،
وبف�ضل تنفيذ نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة ،عززت �رشكة ميزة ممار�سات العمل لن�رش
تطبيق مثايل يلبي احتياجات �رشكة م�شريب العقارية ومب�ستويات عاملية.

املزايا:
تت�ضمن املزايا التي تقدمها �رشكة ميزة الآتي:
•

�أدى تنفيذ نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة ( �أوراكل ) �إىل متكني �رشكة م�شريب

•

�أدى تعهيد متطلبات تكنولوجيا املعلومات اليومية ل�رشكة ميزة اىل تقليل

•

�ستقوم خدمات تكنولوجيا املعلومات التي تت�سم باملرونة وقابليتها للتو�سع

•

من خالل ا�ستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي تتميز بالتكلفة

العقارية من �رسعة التعامل مع ال�صفقات والعمليات.

امل�شاكل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ورفع كفاءة العمل.

	لإ�ستيعاب احتياجات �رشكة م�شريب العقارية امل�ستمرة كلما منت �أعمالها.
الإقت�صادية  ،خف�ضت �رشكة م�شريب العقارية اال�ستثمار يف ر�أ�س املال املدفوع
•

مقدما يف �أنظمة تكنولوجيا املعلومات.
ً

التنفيذ الكامل ملركز خدمات تكنولوجيا املعلومات لت�سجيل كل متطلبات دعم

من خالل توفري خدمات وحلول تقنية املعلومات املُدارة على
م�ستوى عاملي ،قامت �رشكة ميزة مبنح �رشكة م�شريب العقارية
القدرة على التو�سع ب�رسعة ،والقدرة الكاملة على الرتكيز على
�أعمالها الأ�سا�سية التي تتمحور حول امل�ساهمة يف التنمية العمرانية
يف دولة قطر.

“تتعهد �رشكة م�شريب العقارية
بالعمل مع املنظمات التي ت�شاركها
نف�س املعايري الراقية التي تلتزم بها
ب�شكل م�ستمر� ،أظهرت �رشكة ميزة
فه ًما حقيق ًيا الحتياجاتنا الراهنة
وامل�ستقبلية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات .و�إنه لي�سعدنا �أن نكون
�رشكاءا ً لها”.
ال�سيد /ت�شاندرا�سيكاران
املدير املايل ل�رشكة م�شريب العقارية.

امل�ستخدمني و�إدارتها والتعامل معها.

توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال
تكنولوجيا املعلومات املدارة
ال اىل اخلدمات اال�ست�شارية املبتكرة  ،تتعهد �رشكة
بدء ًا من خدمات مراكز البيانات و�صو ً
ميزة بتقدمي حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات تت�صف مبرونة الأداء وقابلية التو�سع ،
ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة لعمالئها

تفا�صيل االت�صال
�إذا �أردت �أن تعرف كيف ت�ستطيع �رشكة ميزة تقدمي هذه املزايا �إىل
�رشكتكم من خالل تكنولوجيا املعلومات يرجى االت�صال:
هـ +974 4405 1000
فـ +974 4405 2000

بـ info@meeza.net
www.meeza.net

