بصفتها الراعي اللؤلؤي للفعالية التكنولوجية الرائدة

ميزة تعرض خبراتها في بناء المدن الذكية في معرض ومؤتمر "كيتكوم
"2017
الدوحة ،قطر  07 -مارس  :2017شركة ميزة ،أبرز مزود خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ال ُمدارة في قطر ،تشارك
حاليا ً في أكبر فعالية رقمية في قطر" ،كيتكوم  ."2017بانعقاده في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من  6إلى  8مارس
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،فإن معرض ومؤتمر "كيتكوم
 "2017يقوم بربط التكنولوجيا الذكية مع الخبراء الدوليين في هذا القطاع ،صناع القرار األساسيين في الحكومة وأصحاب
المبادرات ،من أجل تبادل األفكار والتعاون إلنجاز التحول الرقمي في قطر.
وكجزء من مشاركتها في فعاليات المعرض ،تقوم "ميزة" بمشاركة خبرتها في هذا المجال مع المهتمين بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،إلى جانب عرض مجموعتها الغنية من حلول تكنولوجيا المعلومات المدارة ،خدمات مركز
البيانات ،الخدمات السحابية ،وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات.
وبهذه المناسبة ،قال المهندس أحمد محمد الكواري ،الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة":
"إن الفعاليات الرائدة مثل "كيتكوم" تشكل منصات هامة تجعل من تطلعات قطر نحو مستقبل ذكي أقرب إلى التحقيق .يقوم
معرض ومؤتمر "كيتكوم  "2017الذي عقد تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ،بلعب دور محوري في التحول الرقمي
في البالد ،بينما نقترب من تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030وأهدافها ،المتمثلة في تطوير مجتمع حديث قائم على
التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة .تتشرف شركة "ميزة" بأن تكون الراعي اللؤلؤي لهذه الفعالية الهامة ،وأن تسهم بشكل فعال
في بناء بنية تحتية رقمية مبتكرة تكون أساسا ً لتحقيق مثل هذه الرؤية الوطنية الطموحة".
يُش ّكل معرض ومؤتمر "كيتكوم  "2017منصة بارزة لشركة "ميزة" ،والتي تعرض من خاللها تقنياتها الذكية وخبرتها
الراسخة في بناء المدن الذكية .تتضمن خبرة "ميزة" في هذا المجال ،الدعم والمساعدة في إنشاء البنية التحتية التكنولوجية
لعدد من المشاريع الرائدة في قطر ،بما في ذلك إبداع بيئة متكاملة مع أفضل حلول المدن الذكية في "مشيرب قلب
الدوحة" .وكجزء من اتفاقها مع مشيرب العقارية ،ستقوم "ميزة" بتزويد "مشيرب قلب الدوحة" بتكنولوجيا المعلومات
واألنظمة المتكاملة لعمليات التصميم ،واإلدارة ،والمراقبة.
بصفتها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر ،ومن خالل ما تقدمه من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ال ُمدارة ،فإن شركة
"ميزة" تلعب دوراً محوريا ً في تعزيز عملية التنمية في قطر والمنطقة ،عبر تمكين الشركات من مختلف األحجام والقطاعات
من استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة رئيسية في أعمالها ،ومحفز لنموها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الشركة تقدم للشعب
القطري وللجنسيات األخرى في أنحاء المنطقة فرص مميزة لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

باإلضافة إلى مكانتها المميزة كشركة لألنظمة المتكاملة ومراكمتها للخبرات في مجال المدن الذكية وشبكات االنترنت
الداخلية ،يتوفر لدى ميزة مراكز بيانات مصنفة وفق معايير  Tier IIIوتُعرف باسم  M-VAULTحيث توفر جهوزية
مؤكدة بنسبة  ٪99.98وتطبق المعايير الدولية األكثر انضباطا ً لتمكين الشركات من االستفادة من الكفاءات العالية وتقليل
المخاطر .إن مركز بيانات "ميزة" الحديث  VAULT-M2حاصل على شهادة  LEED Platinumبينما مركز بيانات
 M-VAULT3حاصل على شهادة LEED Gold
أنشأت شركة ميزة مركز قيادة وتحكم مركزي ( )C3يراقب ويح ّسن مستوى الخدمات المقدمة للعمالء .كما تفخر ميزة
بامتالكها مركز أمن المعلومات ( )SOCاألول من نوعه في قطر.
لمعرفة المزيد عن حلول "ميزة" المبتكرة ورؤيتها لمستقبل قطر الذكي ،يستطيع الزوار التوجه إلى جناح  ،A15حيث
سيقوم ممثلو الشركة بعرض مجموعة منتجاتها وخدمات العمالء ،باإلضافة إلى مناقشة كيفية تقليل مخاطر العمل ،والحد
من نفقات تكنولوجيا المعلومات الرأسمالية ،وتسريع الوقت للوصول الى السوق من أجل إنجاز أعمال جديدة.
إنتهى-نبذة عن شركة ميزة:
تأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،حيث تقدم مجموعة متكاملة من
خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية ويقع مقرها في قطر ،وتسعى إلى أن تصبح الشركة الرائدة في
تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتسهم شركة ميزة
في تعزيز مسيرة التنمية في قطر والمنطقة من خالل توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية
بمستويات عالمية .باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة توفر للشعب القطري وغيرهم في جميع أنحاء المنطقة فرص لتحقيق مستقبل
مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة ،اضافة الى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم
المعلومات والخدمات السحابية  .وتصنف مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة  M-VAULTSتصنيفا ً عالمياً ويصل مدى
توفرها الى  ، %99.98كما ان مركز البيانات  M-VAULT 2مصنف وفق تصنيف لييد البالتيني  LEED Platinumو
مركز البيانات  M-VAULT 3مصنف وفق تصنيف ليد الذهبي .LEED Gold
أسست شركة ميزة مركز التحكم واألوامر الخاص بمراقبة البنية التحتية والخدمات المقدمة للعمالء على مدار الساعة ،إضافة
الى ذلك قامت الشركة بتقديم أول مركز خاص بأمن نظم المعلومات لسوق األعمال التجارية في دولة قطر وذلك لحماية
العمالء من التهديدات والهجمات السيبرانية .تعتبر جميع مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة M-VAULT 1, 2 & 3
متنوعة و مترابطة جغرافيا ً  .كما تقدم شركة ميزة خدمات التعافي من الكوارث وخدمات استمرارية األعمال لعمالءها في
دولة قطر والمنطقة  ،وباإلضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجاالت األنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية
وانترنت األشياء المترابطة.
تعمل شركة ميزة مع عمالئها لفهم كامل متطلباتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات المليء بالتحديات  ،وتقدم خدمات فعالة
من حيث التكلفة لمساعدة عمالئها على التركيز على أعمالهم االساسية والرقي بها بشكل مستمر من خالل تقديم أعلى مستويات
الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة باعمالهم ،والعمل على تخفيض النفقات وتسريع وتيرة فتح أسواق عمل جديدة.
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