عمالء البنك التجاري يتمتعون بمميزات التطبيقات السحابية من خالل خدمات
شركة ميزة المدارة

شركة ميزة تستعرض " واقع الخدمات السحابية في قطر"
على المستوى المنطقة
الدوحة ،قطر –  41مايو  -2142قامت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر،
بالتحدث عن " واقع الخدمات السحابية في قطر "  ،من خالل عرض تقديمي عن الخدمات السحابية المصممة خصيصاً
لعمالء البنك التجاري في قطر ،وذلك خالل فعاليات الحدث األكبر في مجال الخدمات السحابية بمدينة أبو ظبي.
سيكون بإستطاعة عمالء البنك التجاري في قطر إستخدام العديد من التطبيقات السحابية مثل إدارة جداول الرواتب والبريد
االلكتروني وإدارة المستندات وحلول إستضافة المواقع .وقد تم إستعراض هذه الخدمات التي تقدمها شركة ميزة بنجاح خالل
المؤتمر السنوي الخامس لإلعمال السحابية بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي .
وقد قامت شركة ميزة في أثناء الحدث بإلقاء الضوء على أهمية الخدمات السحابية في دولة قطر ،حيث تحرص شركة ميزة
على دعم التحول الى مجتمع مبني على المعرفة .وقد كانت الشراكة الناجحة بين كل من شركة ميزة والبنك التجاري ،أحد
أهم المؤسسات المصرفية في قطر ،هي العنوان الذي زين مشاركة شركة ميزة في هذا الحدث الهام.
وتعقيباً على مشاركة شركة ميزة في هذا الحدث ،قال السيد جان فيليب سويير  -الرئيس التنفيذي للتسويق -شركة ميزة:
"يعد المؤتمر الخامس لألعمال السحابية والذي يقا م بمدينة أبو ظبي أحد أهم الفعاليات التي تجمع بين محترفي وأخصائيو
الخدمات السحابية في المنطقة .نحن ندرك جيداً أن إستعراض خدماتنا في هذا الحدث المميز يضعنا على الطريق الصحيح
في سعينا ألن نكون مزود خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المفضل في المنطقة".
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وأضاف السيد سويير قائالً" :ستساعد الخدمات التي نقدمها لعمالء البنك التجاري في تركيز هذه الشركات على جوهر
أعمالهم ،مما سيساعد على نمو وإزدهار هذه األعمال .وتعكس الدراسة التي نقدمها اليوم أهمية الخدمات السحابية في قطر،
حيث أننا نسعى إلى المساهمة في إنشاء مجتمع مبني على المعرفة".
وتعد هذه المشاركة ،والتي تحمل فيها شركة ميزة الرعاية الذهبية ،هي الثانية للشركة في مؤتمر األعمال السحابية .ويسلط
الحدث الضوء على الطرق التي يمكن من خاللها أن تحافظ الخدمات السحابية على نمو واستمرارية هذه األعمال ،إضافة
إلى التكلفة الفعالة لهذه الخدمات ،وقد أقيم المؤتمر يومي  41و 41مايو  2142بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض.
ويقوم مبدأ تقديم الخدمات السحابية على توفير االحتياجات التكنولوجية و التطبيقات عبر االنترنت  ،ويعتبر قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة المستفيد األكبر من هذه الخدمات حيث سيتمكن هذا القطاع من شراء تراخيص استخدام هذه التطبيقات
المستضافة او االشتراك بها ،مما يؤدي الى خفض التكاليف العامة والتركيز بشكل أكبر على جوهر األعمال.
وقد قامت شركة ميزة في وقت سابق من العام الحالي باإلعالن عن عن إطالق أحدث مراكز بيانات شركة ميزة المبتكرة
 M-VAULT 2و  M-VAULT 3واللذان سيثريان قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى دولة قطر والمنطقة .وتتضمن
خدمات مراكز بيانات شركة ميزة ذات المستوى العالمي أنظمة التخزين والشبكات واألمن ،إضافة إلى إمكانات التعافي من
الكوارث .ومن خالل مراكز بياناتها ا لمتعددة والمتصلة دائماً ،إضافة إلى تعدد مواقعها الجغرافية ،تستطيع شركة ميزة أن
تقدم الخدمات السحابية إلى عمالئها على مستوى المنطقة.
 -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.
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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
زينة أبو عيسى
مديرة التسويق
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