كونها أول مزود لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات يحصل
على شهادة األيزو في قطر

ميزة تحصل على جائزة القيادة في قطاع تكنولوجيا
المعلومات على مستوى المنطقة في حفل جوائز
اإلنجازات العربية
الدوحة ،قطر –  02مايو  -0200حصلت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا
المعلومات في قطر ،على جائزة القيادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي ،وذلك خالل حفل
جوائز اإلنجازات العربية والذي جاء على هامش مؤتمر القمة العربية لإلستثمار بمدينة أبو ظبي.
وقد جاء إحراز شركة ميزة لهذه الجائزة المرموقة بعد حصولها على شهادتي اإليزو

ISO

 27001:2005واإليزو  ،ISO 9001:2008لتكون بذلك الشركة االولى في مجال تكنولوجيا المعلومات
التي تحصل على هذه الشهادات في دولة قطر ،حيث قام مكتب فريتاس لإلعتماد بمنح هذه الشهادات التي
تم التصديق عليها من قبل الهيئة البريطانية لتقديم خدمات اإلعتماد ).(UKAS
ويأتي تحقيق شركة ميزة لهذه الجائزة ليؤكد على مسيرتها الحافلة بالجوائز ،حيث حصلت الشركة أيضًا
في نوفمبر من عام  1122على جائزة أفضل مقدم للخدمات السحابية لعام  ،1122وذلك أثناء إنعقاد
المؤتمر الثالث إلستراتيجيات مراكز البيانات في مدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة .وقد تم إختيار
شركة ميزة لنيل هذه الجائزة لمساهمتها الفعالة في تقديم وتطوير الخدمات السحابية في المنطقة.
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وتعقيبًا على الحدث ،قال السيد جان فيليب سويير  -الرئيس التنفيذي للتسويق -شركة ميزة" :لقد أصبح
حفل جوائز اإلنجازات العربية المرموق أحد أهم الفعاليات في هذا المجال على مستوى المنطقة كلها .فهذا
الحفل يعني بتكريم األفراد والمنظمات التي تميزت بإعمالها خالل العام  .1122إن شركة ميزة تدرك
جيداً أهمية هذه الجائزة التي تضعنا على القمة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المنطقة ،كما أن الفوز
ب هذه الجائزة يزيد من المسؤولية الملقاه على عاتقنا حيث أننا مصممون على الحفاظ على موقعنا كوننا
المزود الرائد واألول لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والشرق األوسط".
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  ،1101وعمالً على ذلك ،أصبحت شركة ميزة مزود خدمات
وحلول تكنولوجيا المعلومات المفضل في قطر.
وللحصول على شهادتي اإليزو  ISO 27001:2005واإليزو  ،ISO 9001:2008خضعت شركة ميزة
لعملية تقييم من قبل مكتب فري تاس لإلعتماد ،وذلك من خالل تقييم جودة ونوعية نظم اإلدارة في مجاالت:
تصاميم الحلول المقدمة وخدمات مراكز البيانات والخدمات المدارة والخدمات السحابية وخدمات إدارة
مواقع األعمال .كما شملت أيضاً تقييم نظم إدارة أمن المعلومات لمركز البيانات في مجاالت :مركز
البيانات ومصادر الطاقة والتبريد واألمن واإلتصال وأنظمة الرقابة ومساحات التخزين ذات الصلة.
هذا وتعتبر منظمة أيزو (المنظمة الدولية للمعايير) األكبر عالمياً في وضع المعايير الدولية الخاصة
بمختلف القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والبناء والهندسة الميكانيكية والزراعة.
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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.
تقدم شركة ميزة الخدمات المدارة والخدمات الخاصة بمراكز البيانات  ،وتقدم حزم البرمجيات كخدمة
) (SaaSوالخدمات االستشارية  ،كما تقدم الخدمات في مواقع العمل.
يصنف مركز البيانات الخاص بميزة  M-VAULTتصنيفا عالميا حيث يقدم خدمات ادارة تخزين
البيانات ،وإدارة الشبكات المحمية ،والقدرة على التعافي من الكوارث .كما أوجدت شركة ميزة مركز
التحكم واألوامر الخاص بالشركة لمراقبة جميع الخدمات المقدمة للعمالء على مدار  24ساعة ،طوال ايام
السنة.
يتم انشاء مراكز بيانات اخرى جديدة في دولة قطر بحيث تكون مترابطة وفي مناطق جغرافية متنوعة.
كما تعتبر شركة ميزة مركزا فريدا لتقديم الخدمات السحابية للعمالء في أنحاء المنطقة.
تعمل شركة ميزة مع عمائها 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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زينة أبو عيسى
مديرة التسويق
+974 4405 1122 :هاتف
+974 4405 2000 :فاكس
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