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�رشكة ميزة

 حلول وخدمات تكنولوجيا
   املعلومات امُلدارة



 ميزة - مزاياك التكنولوجية
 القيم امل�ضافة

•   متكن العميل من الرتكيز على اأعمالة
•   متكن العميل من الرتكيز على اأعمالة

•   تقليل النفقات الت�ضغيلية
•   رفع العائدات والأرباح

•   اتفاقيات م�ضتوى اخلدمة
•   القابلية للتطوير

•   مهارات مهنية معتمدة
 •   ا�ضتخدام التكنولوجيات احلديثة و التمكني من

         الت�ضال عن طريق خمتلف ال�ضبكات
•   توفري ال�ضحابة اخلا�ضة او العامة
•   مراكز بيانات مب�ضتويات عاملية

•   مركز املراقبة والتحكم متوفر على مدار ال�ضاعة

ال�ضهادات
 • ISO 9001:2008

 • ISO 14001:2004

 • ISO 20000-1:2011

 • ISO 27001:2013

 • OHSAS 18001:2007

 • Datacentre LEED Gold and 
 Platinum

�رشكة ميزة
•   تاأ�ض�ضت ال�رشكة عام 2008

•   تقدم ال�رشكة خدمات تكنولوحيا املعلومات 
 امُلدارة 

        مب�ضتويات عاملية وب�ضكل متكامل 
 •   مراكز بيانات فريدة من نوعها وحا�ضة على

         �ضهادات LEED وم�ضنفة كمباين �ضديقة
        للبيئة

 •   3متتلك ال�رشكة  مراكز للبيانات حا�ضلة على
          �ضهادات Tier III  ي�ضل مدى توفرها اإىل

 %99.98         
 •   اأول �رشكة م�ضنفة يف فئة  4 جنوم من هيئة

 SDI       
 •   اأول مركز حتكم و�ضيطرة للخدمات التكنولوجية 

        يف قطر
 •   اأول مركز للمراقبة لتقدمي خدمات اأمن

        املعلومات يف قطر
 •   تقدمي حلول تكامل اخلدمات يف جمال املدن

        الذكية وانرتنت الأ�ضياء

موؤ�ض�ضة  مع  م�ضرتك  كم�رشوع  قطر  دولة  يف  ميزة  �رشكة  تاأ�ض�ضت 
والعلوم وتنمية املجتمع، حيث تقدم جمموعة متكاملة  للرتبية  قطر 
التكنولوجية،  واحللول  املدارة  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  من 
تكنولوجيا  خدمات  تقدمي  يف  الرائدة  ال�رشكة  ت�ضبح  اأن  اإىل  وت�ضعى 
الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  يف  التكنولوجية  واحللول  املدارة  املعلومات 
يف  التنمية  م�ضرية  تعزيز  يف  ميزة  �رشكة  وت�ضهم  اأفريقيا.  و�ضمال 
قطر واملنطقة من خالل توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة 
فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  عاملية.  مب�ضتويات  التكنولوجية  واحللول 
ال�رشكة توفر لل�ضعب القطري وغريهم يف جميع اأنحاء املنطقة فر�ص 

لتحقيق م�ضتقبل مهني واعد يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
 

املدارة،  املعلومات  تكنولوجيا  وحلول  خدمات  ميزة  �رشكة  تقدم 
املعلومات  نظم  اأمن  وخدمات  البيانات  مراكز  خدمات  اىل  ا�ضافة 
ب�رشكة  اخلا�ضة  البيانات  مراكز  وت�ضنف    . ال�ضحابية  واخلدمات 
اىل  توفرها  مدى  وي�ضل  عامليًا  ت�ضنيفًا   M-VAULTS ميزة 
وفق  م�ضنف   M-VAULT  2 البيانات  مركز  ان  كما   ،  99.98%
البيانات مركز  و   LEED Platinum البالتيني  لييد   ت�ضنيف 

 .LEED Gold م�ضنف وفق ت�ضنيف ليد الذهبي  M-VAULT 3

البنية  مبراقبة  اخلا�ص  والأوامر  التحكم  مركز  ميزة  �رشكة  اأ�ض�ضت 
التحتية واخلدمات املقدمة للعمالء على مدار ال�ضاعة، اإ�ضافة اىل ذلك 
ل�ضوق  املعلومات  نظم  باأمن  اأول مركز خا�ص  بتقدمي  ال�رشكة  قامت 
الأعمال التجارية يف دولة قطر وذلك حلماية العمالء من التهديدات 
ب�رشكة  اخلا�ضة  البيانات  مراكز  تعترب جميع  ال�ضيربانية.  والهجمات 
ميزة M-VAULT 1, 2 & 3 متنوعة و مرتابطة جغرافيًا . كما تقدم 
�رشكة ميزة خدمات التعايف من الكوارث وخدمات ا�ضتمرارية الأعمال 
ال�رشكة  تقدم  لذلك  وبالإ�ضافة   ، واملنطقة  قطر  دولة  يف  لعمالءها 
املدن  املتكاملة وتطبيقات  الأنظمة  خدماتها وخرباتها يف جمالت 

الذكية وانرتنت الأ�ضياء املرتابطة.

جمال  يف  متطلباتهم  كامل  لفهم  عمالئها  مع  ميزة  �رشكة  تعمل 
تكنولوجيا املعلومات املليء بالتحديات ، وتقدم خدمات فعالة من 
اأعمالهم ال�ضا�ضية  التكلفة مل�ضاعدة عمالئها على الرتكيز على  حيث 
احلماية  م�ضتويات  اأعلى  تقدمي  خالل  من  م�ضتمر  ب�ضكل  بها  والرقي 
النفقات  تخفي�ص  على  والعمل  باعمالهم،  املرتبطة  املخاطر  وتقليل 

وت�رشيع وترية فتح اأ�ضواق عمل جديدة.
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