
امللخ�ص التنفيذي
ا�سم العميل

م�رصف الريان

القطاع

اخلدمات املالية - البنوك وامل�صارف

املوقع

الدوحة - قطر

امل�رشوع

توفري حلول مركز البيانات كموقع للتعايف من الكوارث

ملحة عامة

اأ�صبحت تقنية املعلومات متثل االآن جزءاً ال يتجزاأ من مقومات جميع املجاالت وال�صناعات، حيث يعترب 
وجودها يف القطاع امل�رصيف اأ�صا�صيًا وجوهريًا الإداره عمليات الت�صغيل، �صواء العتماد العمليات االإلكرتونية 

لتتبع واإجناز ت�صويات امليزانيات العمومية اأو ت�صفري الرموز االأمنية على البطاقات امل�رصفية،حيث تعتمد 
العمليات امل�رصفية اعتماداً كبرياً على اأنظمة تقنية املعلومات ال�صخمة واملعقدة واملوثوقة للغاية.

ويعّد م�رصف الريان قوة متطورة جديدة يف عامل االأعمال امل�رصفية، حيث اأثبت جدارته يف املنطقة 
كموؤ�ص�صة مالية رائدة ومتطورة متوافقة مع اأحكام ال�رصيعة االإ�صالمية. من خالل نهجه الع�رصي املبتكر 

الذي ي�صمن توفري اأرفع م�صتويات اخلدمة واأحدث املنتجات لعمالئه، يعترب م�رصف الريان جت�صيداً ملمو�صًا 
مل�صتقبل اخلدمات امل�رصفية املتوافقة مع ال�رصيعة االإ�صالمية.

�رشكة ميزة تقدم العون 
مل�رشف الريان لتحقيق 

التميز يف اأعماله امل�رشفية

التحديات

ادى احتياج م�رصف الريان مل�صتويات ا�صتثنائية من التوفر لل�صعى 
وراء اال�صتفادة من خدمات تقنية املعلومات وزيادة االعتماد عليها، 

وقد حر�ص م�رصف الريان على التاأكد من اأن النظام كان دائم التوفر 
واجلاهزية لتقدمي جميع اخلدمات الالزمة بدقة و بال�صكل ال�صحيح 

للحفاظ على ر�صى العمالء وثقتهم.

باالإ�صافة اإىل ذلك كان م�رصف الريان بحاجة اإىل موقع خارجي 
للتعايف من الكوارث لتوفري احلماية الالزمة و�صمان القدرة على 

 اال�صتمرار بتقدمي اخلدمات للعمالء يف حال 
حدوث االأ�صواأ. 

وقد �صعى م�رصف الريان اإىل زيادة م�صتوى االعتماد على ال�صبكة 
وتقلي�ص وقت التوقف عن العمل والعيوب االخرى اإىل احلد االأدنى 

لتلبية كافة املتطلبات و تقدمي خدمات عاملية امل�صتوى للعمالء.



احلل

اختار م�رصف الريان �رصكة ميزة للم�صاعدة يف تزويد العمالء بخدمات اأكرث كفاءة وتطوراً وموثوقية، 
معززة باأحدث االبتكارات يف جمال تقنية املعلومات.

توفر �رصكة ميزة  مل�رصف الريان خدمات مركز البيانات للم�صاعدة يف حتقيق اأعلى م�صتويات االأمن 
واجلاهزية لعمالئه. وقد جرى ت�صميم احلل واإعداده ليتنا�صب بدقة مع احتياجات امل�رصف، واالأهم 
من ذلك اأن احللول املقدمة من �رصكة ميزة  توفر عنا�رص االأمان لكل من التطبيقات والبنية التحتية 

وخطط التعايف من الكوارث ، وهو ما ي�صكل اأهمية ق�صوى لدى م�رصف الريان.

تقدم �رصكة ميزة خدمات مركز البيانات االآمن الذي يت�صم بالقابلية للتحديث واالرتقاء، فمن خالل 
مركز بيانات �رصكة ميزة M-Vault 1امل�صنف وفق معايري Tier 3 والذي يقع يف مكان اآمن 
يف قطر، يوفر مركز البيانات جاهزية بن�صبة 99.98 ٪ وهو اأعلى م�صتوى يوفره اأي مركز بيانات 

اآخر يف قطر.

النتائج

تعترب م�صتويات اجلاهزية واالأمان التي توفرها �رصكة ميزة رفيعة امل�صتوى ، حيث تتيح مل�رصف 
الريان تقدمي خدمات م�رصفية موثوقة وذات كفاءة عالية جلميع عمالئه.

اإ�صافة اإىل ذلك من خالل ال�رصاكة مع �رصكة ميزة ، تفادى م�رصف الريان ا�صتثمار روؤو�ص االأموال 
املطلوبة لبناء مركز اإ�صايف للبيانات، ومتكن من ا�صتخدام البنية التحتية احلديثة لتقنية املعلومات 

التي توفرها �رصكة ميزة ، كما توفر مل�رصف الريان على الفور موقع التعايف من الكوارث بداًل من 
ا�صتهالك الوقت يف بناء موقع جديد لهذا الغر�ص.

ومتكن م�رصف الريان من خالل �رصاكته مع �رصكة ميزة من الرتكيز على االأعمال املحورية وزيادة 
القدرة التناف�صية واالرتقاء باالأعمال ب�صكل �رصيع .

“عالقتنا مع �رشكة ميزة �ستتيح مل�رشف الريان 

اال�ستمرار يف تقدمي اأعلى م�ستويات 
اخلدمة واالأمان لعمالئنا”.

 ال�صيد عادل م�صطفوي
الرئي�ص التنفيذي مل�رصف الريان.

توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات املدارة

بدءاً من خدمات مراكز البيانات و�صواًل اىل اخلدمات اال�صت�صارية املبتكرة ، تتعهد �رصكة ميزة بتقدمي 
حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات  تت�صف مبرونة االأداء وقابلية التو�صع ، ومن دون ادنى �صك 

تقدمي امليزة لعمالئها 

تفا�صيل االت�صال
اإذا اأردت اأن تعرف كيف ت�صتطيع �رشكة ميزة تقدمي هذه املزايا اإىل 

�رشكتكم من خالل تكنولوجيا املعلومات يرجى االت�صال:

 هـ 1000 4405 974+  
 فـ 2000 4405 974+  

 info@meeza.net بـ
www.meeza.net


