شركة ميزة تقدم أكبر أنظمة إلادرةة
مررفق مؤسسة قطر
الدوحة ،قطر –  02فبراير  -0202قامت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في
دولة قطر ،بإطالق أحد أكبر أنظمة إدارة المرافق على اإلطالق في دولة قطر ،وهو النظام الذي صمم
خصيصاً لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .وسوف يستخدم النظام الجديد تكنولوجيا برامج
 Archibusوالتي تعد أكثر البرمجيات إبتكاراً في مجاالت التطوير العقاري وإدارة المرافق والبنى التحتية.
وسوف يقوم النظام الجديد إلدارة

المرافق)Computer Aided Facility Management System (CAFM

بخدمة

وحدة إدارة المرافق والمشاريع الرئيسية بمؤسسة قطر ،والتي تعد أحد أكبر وحدات إدارة المرافق والبنى
التحتية في المنطقة.
ويقول السيد محمد المالكي ،المدير التنفيذي إلدارة المرافق والخدمات بمؤسسة قطر" :نحن سعداء برؤية
شركة قطرية تقدم حلول وخدمات حديثة سوف تساعدنا على تنفيذ وإدارة عملياتنا بطريقة سريعة ودقيقة.
نحن ندرك جيداً أهمية التعاون مع شركة ميزة لما تمتلكه من إمكانات أهلتها ألن تكون في الريادة على
مستوى شركات الخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة".
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وسوف يقوم النظام الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا  Archibusبتقديم الدعم في مجاالت الصيانة الوقائية
والتخطيط والتنمية والمواصالت وتنسيق المناظر الطبيعية والخدمات المكتبية والخدمات األمنية ،وذلك من
أجل المساعدة في العمليات اليومية لمؤسسة قطر.
وفي سياق تعليقها على هذا اإلنجاز الجديد ،تقول السيدة غادة فيليب الراسي ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة
ميزة" :يعكس هذا النظام الجديد المقدم لمؤسسة قطر الثقة التامة بإمكانات شركة ميزة من أحد أكبر
مؤسسات التربية والعلوم وتنمية المجتمع على مستوى العالم .نحن سعداء كون أحد الحلول التي نقدمها
ستقوم بدعم أحد أكبر وحدات إلدارة المرافق والبنى التحتية في المنطقة.
لقد تأسست شركة ميزة في المقام األول من أجل المساهمة في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة ،وذلك
تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام  ،0202ومن خالل ذلك ،أصبحت شركة ميزة مزود خدمات
وحلول تكنولوجيا المعلومات المفضل في قطر.
 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 ،
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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
فريق التسويق ،شركة ميزة
هاتف+974 4405 1000 :

فاكس+974 4405 2000 :

بريد إلكترونيmarketing@meeza.net :
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