شركت ميزة جعمن عن اسجالمها لشهادة أيزو  ISO 27001:2005و شهادة أيزو ISO 9001:2008
لجكون بذلك أول شركت في مجال جكهولوجيا المعموماث جحظي بهذو الشهاداث عمي مسجوى دولت قطر.
دٍشيتر  ،2011 ،22اهدوحج – أعوٌح شرنج يٍزث  -اهيزود هخديبح وحوول خنٌوهوجٍب اهيعوويبح فٌ كطر -
حضوههب عوي شهبدث أٍزو  ، ISO 27001:2005وشهبدث أٍزو  ISO 9001:2008اهيخخضج تٌظى إدارث اهجودث ،

حٍد كبى ينخة فرٍخبس هإلعخيبد تيٌح هذٍ اهشهبدث اهخٌ ضدكخهب اههٍئج اهترٍطبٌٍج هخلدٍى خديبح االعخيبد ( . ) UKAS

خعختر يٌظيج أٍزو (اهيٌظيج اهدوهٍج هويعبٍٍر( األوشع عبهيٍبً هويعبٍٍر اهدوهٍج اهخبضج تيخخوف اهلطبعبح يذل خنٌوهوجٍب
اهيعوويبح واهتٌبء واههٌدشج اهيٍنبٌٍنٍج واهزراعج.
أٌُشئح شرنج يٍزث هخشرٍع اإلعخيبد عوي خنٌوهوجٍب اهيعوويبح فٌ دوهج كطر ،تهدف تٌبء يجخيع كبئى عوي اهيعرفج
وخيبشٍبً يع رؤٍج دوهج كطر  .2030ويً هذا اهيٌطوق ،خوفر شرنج يٍزث هوشرنبح واهيؤششبح يً يخخوف اهلطبعبح
واألحجبى خٍبر اشخخداى خنٌوهوجٍب اهيعوويبح نيحور اشبشٌ ويحرم هوٌيو.

وتهذٍ اهيٌبشتج  ،ضرّحح اهشٍدث /غبدث فٍوٍة اهراشٌٌ ،بئة اهرئٍس اهخٌفٍذً هشرنج يٍزث تلوههب " :يً خالل احرازٌب
هشهبداح  ISO 27001:2005وٍ ،ISO 9001:2008ختًٍ أً شٍبشبح شرنج يٍزث وإجراءاخهب وعيوٍبخهب
وييبرشبخهب خضيً خلدٍى اهجودث وأعوي يشخوٍبح األيبً هعيالئٌب .وتحضوهٌب عوي هذٍ اهشهبداح ٍينً هعيالئٌب اهخأند
يً أً شرنج يٍزث خنرس جيٍع يجهوداخهب هوحفبظ عوي اهيالئيج واإلشخجبتج اهلضوى هخحلٍق يجيل أهدفٌب ،اهخٌ ٍعختر
خحلٍق رضي عيالءٌب أهيهب ".

وهوحضول عوي شهبداح إٍزو  ISO 27001:2005و ، ISO 9001:2008خضعح شرنج يٍزث هعيوٍج خلٍٍى يً كتل
ينخة فرٍخبس هإلعخيبد  ،وذهم يً خالل خلٍٍى جودث وٌوعٍج ٌظى اإلدارث فٌ يجبالح  :خضبيٍى اهحوول اهيلديج
وخديبح يرانز اهتٍبٌبح واهخديبح اهيدارث واهخديبح اهشحبتٍج وخديبح ادارث يواكع األعيبل  .نيب شيوح خلٍٍى ٌظى

إدارث أيً اهيعوويبح هيرنز اهتٍبٌبح فٌ يجبالح  :يرنز اهتٍبٌبح ويضبدر اهطبكج واهخترٍد واأليً واإلخضبل وأٌظيج
اهركبتج ويشبحبح اهخخزًٍ ذاح اهضوج.
خلول اهشٍدث /غبدث فٍوٍة اهراشٌٌ" :عخلد أً كرارٌب تبهحضول عوي شهبدث أٍزو  ISO 27001:2005و9001:2008
 ISOكرار إشختبكٌ ال ٍشختق طوتبح عيالئٌب فحشة ،تل ٍوضح يدى إهخزايٌب تخزوٍدهى تبهخديبح ذاح اهجودث و

اهٌوعٍج ،نيب ٍعزز هذا اإلٌجبز يضداكٍج شرنج يٍزث وذلج عيالئٌب واهشرنبء واهيشبهيًٍ ،نيب ٍتًٍ خرنٍزٌب اهنبيل

واهيٌضة عوي يب ٍوزى يً اإلجراءاح هخلدٍى اهخديبح ذاح اهجودث واهٌوعٍج يً أجل حيبٍج أيً اهيعوويبح وخوتٍج
اإلحخٍبجبح واهيخطوتبح واهخوكعبح اهحبهٍج واهيشخلتوٍج.
-الههايت-
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شركة ميزة :
تعرف شركة ميزة بأنها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر  ،تهدف الشركة الى تقديم الحلول في مجال تكنولوجيا
َ
المعلومات وتقديم الخدمات المدارة  ،حيث تقدم م جموعه واسعة من الخدمات من خالل إنشاء وإدارة البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول 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 ) ، ( SaaS
والخدمات االستشارية  ،كما تقدم الخدمات في مواقع العمل .
يصنف مركز البيانات الخاص بميزة  M-VAULTتصنيفا عالميا حيث يقدم خدمات ادارة تخزين البيانات ،ادارة الشبكات
المحمية ،والقدرة على التعافي من الكوارث .كما أوجدت شركة ميزة مركز التحكم واألوامر الخاص بالشركة لمراقبة
جميع الخدمات المقدمة للعمالء على مدار  42ساعة ،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 عمالئها لفهم كامل متطلباتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات المليء بالتحديات  ،وتقدم خدمات فعالة
من حيث التكلفة لمساعدة عمالئها التركيز على اعمالهم األساسية 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
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