في اطار سعيها لجذب قادة الفكر العالمي في مجال تكنولوجيا
المعلومات إلى دولة قطر

شركة ميزة تعلن عن رعاياتها البالتينية لمؤتمر داتا
سنتر داينامكس
الدوحة ،قطر –  5ديسمبر  -2102أعلنت اليوم شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا
المعلومات في دولة قطر ،عن رعاياتها البالتينية لمؤتمر داتا سنتر داينامكس

Data Center

.2102 Dynamics
ويناقش المؤتمر ،الذي يقام في العاشر من ديسمبر الجاري ،أهم الموضوعات والمشكالت والحلول التي
تستحوذ على اهتمام رواد صناعة مراكز البيانات حول العالم .ويقام المؤتمر في فندق جراند حياة الدوحة.
وتعقيبًا على الحدث ،تقول السيدة غادة فيليب الراسي ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميزة" :يجذب مؤتمر
هذا العام عدد كبير من قادة الفكر ورواد صناعة مراكز البيانات حول العالم ،وهو ما يؤكد على الدور
المهم الذي تلعبه دولة قطر في ظل إتجاهها لتصبح منبراً لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة .إن
دولة قطر تمتلك بنية تكنولوجية خصبة تساعد على اإلستثمار في مجال مراكز البيانات ،وهنا يأتي دور
شركة ميزة في دعم هذه البنية من خالل مراكز بياناتها المتطورة  ،والحاصلة على شهادة .LEED
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وسوف تقوم شركة ميزة أثناء المؤتمر بمناقشة الدور الذي تلعبه صناعة مراكز البيانات في تحقيق الرؤية
الوطنية لدولة قطر للعام  .2101وسوف يتضمن برنامج المؤتمر عرض حي من شركة ميزة يشرح
إمكانياتها في مجال مراكز البيانات .يذكر أن مراكز بيانات شركة ميزة تعد من أوائل مراكز البيانات التي
تحصل على شهادة  ،LEED Platinumوالتي تضمن نسبة توافر تصل إلى .%99،99
وتستفيد مراكز بيانات شركة ميزة من الطاقة القصوى لزيادة معدالت اآلداء .وتقدم المراكز العالمية
المستوى حلول إستمرارية األعمال لجميع متطلبات التعافي من الكوارث ،وذلك من خالل الخدمات التي
تقدمها شركة ميزة على أيدي خبرائها المختصين.
وقد صمم مؤتمر داتا سنتر داينامكس  2102من أجل الرد على إستفسارات وإحتياجات صناع القرار في
مجال تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن تصميم وبناء وإدارة مراكز البيانات.
وتتضمن الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إدارة مراكز البيانات
عالية الكفاءة ،والتصميمات وسبل التشغيل للجيل الجديد من مراكز البيانات ،وطرق التقليل من استخدام
الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل ،ومراقبة الطاقة في مراكز البيانات ،والشبكات ذات السعة الكبيرة ،إضافة إلى
العديد من الموضوعات األُخرى.

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  ،2101وعمالً على ذلك ،أصبحت شركة ميزة مزود خدمات
وحلول تكنولوجيا المعلومات المفضل في قطر.
 -انتهى -
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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.
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
فريق التسويق ،شركة ميزة
هاتف+974 4405 1000 :

فاكس+974 4405 2000 :

بريد إلكترونيmarketing@meeza.net :
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