مركز جديد يوفر خدمات أمنية عالية المستوى للعمالء

ميزة تطلق أول مراكز أمن العمليات لألعمال في قطر
الدوحة ،قطر –  16يونيو  - 3102أعلنت اليوم شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ،عن إطالق
أول مراكز أمن العمليات لألعمال ( )SOCفي دولة قطر ،مقدمةً خدمات أمنية عالية المستوى لحماية أصول المعلومات الحساسة
للعمالء والتصدي للتهديدات األمنية المتغيرة باستمرار.
وبالنظر إلى األخطار التي تلوح في األفق من الجيل الجديد من التهديدات والهجمات ،فقد أصبحت أصول المعلومات للمنظمات
واألعمال أكثر عرضةٍ للخطر من أي وقتٍ مضى .وياتي إطالق أحدث مراكز أمن العمليات في الوقت الذي تشير فيه التقديرات
ال عن التطور في الهجمات السيبرانية على الصعيد العالمي
الصادرة عن خبراء الصناعة والمحللين إلى الزيادة في معدل المخاطر ،فض ً
واإلقليمي .ووفقًا لهذه التقديرات ،تحتاج المنظمات للحيلولة دون التعرض ألي اضرا ٍر أو خسائر مالية ناتجة عن الهجمات اإللكترونية.
وفي سياق تعليقها على الحدث ،قالت السيدة غادة فيليب الراسي ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزة" :يعد إطالق مركز أمن العمليات
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ،وهو يمثل خطوةً استراتيجيةً طويلة االمد ،تهدف إلى توفير خدماتٍ أمنية عالمية المستوى للشركات
والمؤسسات القطرية ،باإلضافة إلى دعم نموها من خالل توسيع بنيتنا التحتية وتنمية قدراتنا والحرص على الحفاظ على خصوصية
البيانات على الصعيد المحلي ،وذلك تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام ."0202

ستعمل مراكز العمليات اآلمنة في المرحلة االبتدائية على مدار الساعة وطيلة ايام السنة لتوفر الحماية لجميع االطراف ،وتقدم الخدمات
األساسية على غرار إدارة السجالت العالمية ) ،(Universal Log Managementوالمسح السحابي للتعرف على احتماالت التعرض
للضرر ،باإلضافة إلى الرصد األمني المتقدم وإعداد التقارير .كما سنقوم بطرح المزيد من الخدمات في الربع التالي من العام لتقدم
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للعمالء فوائد االختبار المسبق لالختراق وخدمة األمن السحابي ،والتهديدات المستمرة المتقدمة بهدف إنشاء إطار أكثر فعالية المن تقنية
المعلومات لدى العمالء.
وأضافت السيدة غادة الراسي" :تواجه المنظمات اليوم بيئة األعمال المعقدة على نحو متزايد في ظل شح الموارد الداخلية التي تساعد
على الحفاظ على بيئةٍ أمنيةٍ قوية .ويمكننا من خالل خدمة مركز أمن العمليات الجديد توفير الدعم الالزم لعمالئنا عبر االستعانة
بمصاد ٍر خارجي ٍة تقلل من نفقاتهم التشغيلية ،وتتيح لهم التفرغ التام ألعمالهم األساسية ،بينما نتكفل بجميع احتياجاتهم األمنية".
سيتم دعم مركز العمليات اآلمنة الجديد عن طريق االنظمة الرائدة عالية المستوى ،نظام أمن المعلومات وإدارة الفعاليات (،)SIEM
ونظام إدارة السجالت ( .)LMSوسيشمل المركز أيضاً فريقاً كامالً من المتخصصين المعتمدين في مجال أمن العمليات ،والذي يضم
قراصنة المعلوماتية المعتمدين ( ،)CEHوالمتخصصين المعتمدين في مجال أمن المعلومات ( ،)CISSPوالمحققين المعتمدين في مجال
التصدي لقراصنة المعلوماتية واالدلة الجنائية ( ،)CHFIوذلك من أجل الرصد االستباقي والتصدي للتهديدات األمنية المحتملة.

-انتهى-

شركة ميزة:
تعرَف شركة ميزة بأنها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر ،تهدف الشركة الى تقديم الحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المدارة ،
حيث تقدم مجموعه واسعة من الخدمات من خالل إنشاء وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم لحلول التقنية و الخدمات االستشارية
للعمالء  ،بهدف تعزيز مسيرة التنمية لمجتمع االعمال السريع التطور في دولة قطر من خالل تقديم خدمات وحلول عالمية المستوى.
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 اعمالهم اأالساسية والرقي بها بشكل مستمر من خالل تقديم أعلى مستويات الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة باعمالهم،
والعمل على تخفيض النفقات و تسريع وتيرة فتح اسواق عمل جديدة.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع www.meeza.net
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 شركة ميزة،فريق التسويق
+974 4405 1000 :هاتف
+974 4405 2000 :فاكس
marketing@meeza.net :بريد إلكتروني

"تراكس" للعالقات العامة
T: +974 44101732
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