في إطار سعيها لتقديم أحدث المعايير التكنولوجية العالمية إلى
دولة قطر

شركة ميزة تصبح أول مقدم لخدمات دعم تكنولوجيا
المعلومات فئة ثالث نجوم في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
الدوحة ،قطر –  4أغسطس  -2102حصلت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا
المعلومات في دولة قطر ،على شهادة معهد الدعم الخدمي) ، Service Desk Institute (SDIلتصبح بذلك
أول شركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة فئة الثالث نجوم من .SDI
ويعد معهد الدعم الخدمي  SDIالمنظمة األهم في مجال دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات .وقد خضعت
شركة ميزة لعملية تدقيق متعمق مبني على األدلة إستغرق قرابة األربعة أيام  ،وشمل التدقيق كافة أوجه
خدمات الدعم وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ،وذلك من أجل الحصول على الشهادة.
وتعقيباً على الحدث ،تقول السيدة غادة فيليب الراسي ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزة" :تؤكد هذه
الشهادة فلسفة شركة ميزة والتي تتلخص في اإللتزام بتقديم أحدث المعايير التكنولوجية العالمية إلى دولة
قطر .كما أن تكريس جهود الشركة في تقديم تجربة متميزة لعمالئها من خالل دعم فني إستثنائي كان له
الفضل األكبر في إحتاللنا للقمة على مستوى المنطقة.
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ففي  ،0202بدأت شركة ميزة برنامجاً لتطوير خدمات الدعم لديها من أجل الوقوف على موقعها من
أفضل الممارسات المهنية في صناعة تكنولوجيا المعلومات .وتعكس إستمرارية وتواصل عملية التقييم
القيمة الكبيرة التي تتمتع بها إستراتيجية شركة ميزة والتي يأتي العميل في جوهرها.
وأضافت السيدة غادة أيضاً" :بصفتنا مزود شامل لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ،فإننا نبقى
ملتزمين بدعم اإلبتكار وتقديم أحدث الحلول والتقنيات إلى عمالئنا .وتعكس الشهادة الجديدة هذا اإللتزام،
حيث أننا نهدف إلى خدمة كافة القطاعات ،األمر الذي يساعد عمالئنا على التركيز على محور أعمالهم".
لقد تأسست شركة ميزة في المقام األول من أجل المساهمة في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة ،وذلك
تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام  ،0202وعمالً على 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.
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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
زينة أبو عيسى
مديرة التسويق
هاتف+974 4405 1122 :

فاكس+974 4405 2000 :

بريد إلكترونيzeina.abuissa@meeza.net :
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