معززة مكانتها الريادية في توفير حلول عالمية المستوى الستمرارية االعمال وخدمات تقنية المعلومات

شركة ميزة تطلق خدماتها الخاصة بالتعافي من الكوارث واستمرارية
األعمال بالتعاون مع شركة "إتش بي"
الدوحة ،قطر 6 ،يناير  - 1024أعلنت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ،اليوم عن إطالق
خدماتها الخاصة بالتعافي من الكوارث ) (Disaster Recoveryواستمرارية األعمال ) (Business Continuityبالتعاون
مع شركة "إتش بي".
واستناداً إلى أحدث الحلول التكنولوجية عالية المستوى التي تقدمها إلى جانب خدماتها االستشارية المهنية ،تقدم شركة ميزة
خدمات شاملة إلدارة استمرارية األعمال لعمالئها المعنيين باستمرارية خدمات تقنية المعلومات في مواجهة الظروف المعاكسة
والغير متوقعة .وعن طريق ذلك ،فإن الشركة تخفف من معاناة عمالئها في عمليات الرصد والدعم االحتياطي ألنظمة
مستمر مع ضمان توفر البيانات بشكل مستمر وعدم انقطاع
وبشكل
تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الحيوية والحرجة بيقظ ٍة
ٍ
ٍ
الخدمة في نفس الوقت.
ولتحقيق أعلى مستويات رضى العمالء ،ستقوم شركة ميزة باالستفادة من خبرات شركة "إتش بي" في مجال استشارات
استمرارية األعمال باستخدام المنهجيات والممارسات المتوافق عليها في هذا القطاع للمساعدة على تقييم مواطن الضعف
المحتملة وإنشاء االطر التنظيمية المرنة الالزمة لضمان عدم انقطاع الوظائف التشغيلية لبيئة تقنية المعلومات والعمليات
لعمالئها .وسوف تكون شركة ميزة قادرة على تقديم المساعدة للعمالء في أي مرحلة من مراحل استمرارية دورة حياة أعمالهم
حيث سيقوم طرفي هذا التعاون بتقديم الخدمات االستشارية للتعامل مع جميع المعنيين لتقييم احتياجات العميل.
وتستفيد مجموعة خدمات استمرارية األعمال التي توفر الوقت وسرعة استرداد البيانات التي تقدمها شركة ميزة من مراكزها
الحديثة للمعلومات ( ،)M-VAULTوالتي تشمل نطاقا ً واسعا ً من المرافق خارج الدوحة .وتقدم هذه الخدمات التكرار الكامل
المبني على الشبكة والترابط بين مراكز بيانات شركة ميزة التي تم تصميمها وتشغيلها وفقا لمتطلبات  Tier-3ثالثية المحاور،
والتي تتضمن  MV1و ، MV3والتي تقع في حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا .كما تم تجهيز مرفق شركة ميزة الخاص بالتعافي
من الكوارث لتوفير خدمات استرداد البيانات.
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وقالت السيدة غادة فيليب الراسي ،الرئيس التنفيذي لشركة ميزة" :مع هذه الخطوة الرائدة ،فإن شركة ميزة اآلن على تمام
االستعداد لتقديم الخدمات الفنية وإدارة استمرارية األعمال التي تضمن تواصل عمليات العميل والقدرة على االستمرار والتعافي
من االنقطاعات واسعة النطاق التي تنجم عن أحداث غير متوقعة مثل الظروف القاهرة .وتبرهن شركة ميزة مرة أخرى على
مكانتها الريادية من خالل التعاون مع شركة "إتش بي" وتطوير حلولها وقدراتها لبقائها سباقة في تلبية احتياجات األسواق
المحلية واإلقليمية ومنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا".
واضافت الراسي" :لن تخدم مراكز معلوماتنا التي تمثل أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا القطاع كمواقع خدمة ابتدائية
مثالية فحسب ،بل ستعمل أيضا ً كمواقع للتعافي من الكوارث والنسخ االحتياطي للبيانات".
ويمكن االستفادة من مجموعة حلول االستمرارية التي تقدمها شركة ميزة في أي نقطة من استمرارية دورة أعمال العمالء.
وتقدم شركة ميزة مجموعة كاملة من خدمات االستمرارية االستشارية من ورش العمل المستمرة ،وتحليل تأثيرات األعمال
على إدارة برامج االستمرارية.
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 عمال ئها 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.
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