
خدمات �رشكة ميزة 
خدمات مراكز البيانات

•   خدمات ا�ضت�ضافة املعدات التقنية
•   خدمات جناح الإ�ضت�ضافة

•   اإدارة اخلدمات عن ُبعد
•   خدمات اإ�ضتعادة مكان العمل

خدمات مراكز التحكم واأمن املعلومات
•   خدمات مركز التحكم وال�ضيطرة
•   خدمات اأمن املعلومات امُلدارة

•   خدمات اأمن املعلومات و اإدارة الأحداث
•   خدمات م�ضح الثغرات ا�ضدار التقارير

•   خدمات اإدارة ال�ضجل
•   خدمات مراقبة الإمتثال الأمني

خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة
•   ال�ضبكات امُلدارة

•   اإدارة الأجهزة التقنية
•   اإدارة احلو�ضبة

•   اإدارة نظم الت�ضغيل
•   اإدارة التطبيقات

•   اإدارة التخزين
•   اإدارة الن�ضخ الإحتياطي

اخلدمات ال�ضحابية
•   احلو�ضبة ال�ضحابية �ضمن �ضبكة خا�ضة

•   الربيد الإلكرتوين واإدارة الوثائق
•   اأنظمة جداول الرواتب

•   اأنظمة احل�ضور والإن�رشاف

خدمات احللول التكنولوجية
•   حلول ا�ضتمرارية الأعمال والتعايف من الكوارث

•   اأمن املعلومات
•   اخلدمات يف مواقع العمل

•   مركز البيانات كخدمة
•   التطبيقات املوؤ�ض�ضية

•   البنية التحتية املخ�ض�ضة
•   اخلدمات الذكية

تعترب مراكز بيانات �رشكة ميزة M-VAULT 1, 2 & 3 احد اهم الركائز 
الهامة التي تعتمد عليها ال�رشكة لتقدمي جمموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا 

املعلومات امُلدارة واحللول التكنولوجية ل�ضوق الأعمال.

لقد متت اإن�ضاء وهند�ضة مراكز البيانات M-VAULTS طبًقا لأعلى املوا�ضفات 
لتقدمي الدعم الكامل ل�ضوق الأعمال املحلي والعاملي على حد �ضواء.

وقد مت ت�ضميمها وت�ضغيلها وفقا ملتطلبات Tier III - ثالثية املحاور - 
واعتمادها ب�ضهادات ISO ل�ضمان توفري اأق�ضى درجات املرونة الكاملة 

وم�ضتويات التوفر للعمالء، ومنحهم احلرية لإدارة معداتهم اأو تعهيد اإدارتها 
وحمايتها ل�رشكة ميزة.

 اخل�ضائ�ص الأ�ضا�ضية  
 

اأعلى م�ضتويات الإ�ضتدامة 
 •   تعد مراكز بيانات �رشكة ميزة الوحيدة يف منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال 

 LEED Platinum اأفريقيا احلا�ضلة على �ضهادات        
 Tier III اأول مراكز بيانات يف قطر حت�ضل على �ضهادة   • 

 •   كفاءة عالية يف جمال ا�ضتهالك الطاقة ت�ضل اىل %40 من اي مركز
 LEED Platinum بيانات غري حا�ضل على �ضهادة        

املوثوقية، املرونة وم�ضتويات توفر عالية 
 •   يتم اإدارة الأنظمة الأ�ضا�ضية واحلرجة يف مراكز البيانات يف وقت واحد مع

         املحافظة على م�ضتويات متعددة من ال�ضعة وامل�ضارات الزائدة ملكونات
         الطاقة والتربيد

 •   يتم موازنة الأحامل بن�ضبة %100 عن طريق مولدات ديزل تعمل على
         امداد مراكز البيانات بالطاقة ب�ضكل م�ضتمر ودون اي انقطاع  

 •   يتم اإدارة ومراقبة الأنظمة املختلفة عن طريق مركز التحكم وال�ضيطرة على
         مدار ال�ضاعة

 •   مراكز البيانات مت�ضلة مبختلف مزودي ال�ضبكات مما يوفر جمموعة كاملة
         من خيارات الأت�ضال املتاحة يف قطر واملنطقة

 •   يتم تقدمي اخلدمات من قبل ال�رشكات املزودة لل�ضبكات عن طريق نقاط
         ن�ضطه ومتعدده 

موقع مثايل للتعايف من الكوارث
 •   من خالل تواجد مركز بيانات �رشكة ميزة على بعد 30 كم بعيد عن مدينة

          الدوحة ، فهو يعد موقع مثايل لتنفيذ خططا�ضتمرارية الأعمال والتعايف
         من الكوارث

خدمات مراكز البيانات  
•   توفري خدمات مواقع ا�ضرتداد �ضري العمل

 •   خدمات التحكم عن بعد من خالل مهند�ضني متخ�ض�ضني يقومون بتوفري
           اخلدمات الالزمة للعمالء الذين اأعهدو مهمة ا�ضت�ضافة معداتهم ل�رشكة

           ميزة

مراكز البيانات

خدمات مراكز البيانات 

كتيب اخلدمات



 حقائق واأرقام  
 

معلومات عامة 
تقع مراكز البيانات يف مواقع اأمنة للغاية  

اخلدمات - ا�ضت�ضافة املعدات التقنية
47u High معدات ا�ضت�ضافة بحجم   •

800mm x 1200mm   •
•   اقفال فردية

•   متو�ضط الطاقة KVA 5.7 وي�ضل اىل KVA 12 للوحدة

الطاقة 
•   15 MVA Total Facility Power Capacity 
•   10 Fault Tolerant Diesel Rotary UPS (DRUPS)
•   72 hours of onsite fuel storage

الإت�ضال 
•   امكانية اختيار مزود اخلدمة لالإت�ضال مبركز البيانات

•   نقطتي ات�ضال اآمنه  ل�ضمان ا�ضتمرارية الإت�ضال بال�ضبكة

  N+1 كثافة تربيد عالية
 •   ي�ضتند ت�ضميم مراكز البيانات اىل تو�ضيات اجلمعية الأمريكية لتدفئة

         وتربيد الهواء (ASHRAE)  لعام 2008 ل�ضمان اأق�ضى قدر من الكفاءة
        يف ا�ضتخدام الطاقة مع توفري بيئة الت�ضغيل املثلى للمعدات التقنية

اأنظمة الأمن واحلماية من احلريق 
•   املراقبة عن طريق انظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة

•   اأنظمة اأمن املوقع
•   اأنظمة ثالثية للتحقق ) بطاقة + رمز + تعريف برمز حيوي بايومرتي (

•   �ضياج خارجي مانع للت�ضلق
•   نظام الك�ضف عن الأج�ضام املحيطة بال�ضياج

•   خندق خارجي ملنع املركبات من اقتحام املبنى
•   نظام اطفاء حريق ب�ضغط عايل

NFPA اأنظمة ك�ضف احلريق ب�ضكل تلقائي ونظام انذار م�ض�ضم وفق للوائح   •

املراقبة 
•   اأنظمة متقدمة ملراقبة مراكز البيانات  

 •   مراقبة جميع الأنظمة عن طريق مركز التحكم وال�ضيطرة اخلا�ص ب�رشكة
        ميزة

•   اأنظمة ذكية ملراقبة البنى التحتية والطاقة

ميزة - مزاياك التكنولوجية
 القيم امل�ضافة

•   متكن العميل من الرتكيز على حمور 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 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
 •   متتلك ال�رشكة 3 مراكز للبيانات حا�ضلة على

          �ضهادات Tier III و 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
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