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م�شريب العقارية

القطاع

التطوير العمراين

املوقع

الدوحة –  قطر

امل�رشوع

اخلدمات املدارة وخدمات مركز البيانات وتنفيذ نظام تخطيط املوارد املوؤ�ش�شية

نظرة عامة

انطلق م�رشوع �رشكة م�شريب العقارية  يف �شهر مار�س 2009 لو�شع مفاهيم حديثة لتطوير 
احلياة العمرانية التي تقوم على العمارة القطرية التقليدية  ولت�شهم يف الرتاث االجتماعي والثقايف 

ملدينة الدوحة يف دولة قطر. جنحت �رشكة ميزة يف تقدمي اال�شت�شارات اخلا�شة خلدمات 
تكنولوجيا املعلومات  مل�رشوع �رشكة م�شريب يف املراحل االأوىل من تكوين ال�رشكة، واأظهرت 

فهًما دقيًقا الحتياجات امل�رشوع احلالية وامل�شتقبلية يف هذا املجال ، حيث قدمت �رشكة ميزة  
ل�رشكة م�شريب العقارية خدمات وا�شعة النطاق يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتي �شملت 

جتهيزات وتطبيقات التقنية امُلدارة، ودعم مركز اخلدمة، وعمليات الن�شخ االحتياطي وخدمات 
ا�شتعادة البيانات املفقودة امُلدارة، وخدمات مركز البيانات، هذا باالإ�شافة اإىل توفري خدمات 

اأنظمة تخطيط موارد املوؤ�ش�شة )اأوراكل(.

تطوير دولة قطر مب�ساعدة 
�رشكة ميزة

التحديات

احتاجت �رشكة م�شريب العقارية – لكونها �رشكة حديثة 
التاأ�شي�س – اإىل جمموعة كاملة من خدمات تقنية املعلومات 

كي ت�شبح جاهزة للعمل خالل اأق�رش فرتة زمنية ، ومتثلت 
التحديات يف ت�شميم وتطوير بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات 

اخلا�شة ب�رشكة م�شريب العقارية بقابلية احللول املقدمة للتكّيف 
مع االحتياجات املتغرية ب�شكل م�شتمر، وتتمتع اأي�شا باملرونة 

والقدرة على النمو امل�شتمرمع ال�رشكة، كما احتاجت �رشكة 
م�شريب العقارية  اإىل اإدارة ودعم م�شتمَرين الأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات بالغة االأهمية التي ُت�شتخدم لدعم اأعمال ال�رشكة

نظرة عامة

قدمت �رشكة ميزة جمموعة وا�شعة النطاق من خدمات تقنية 
املعلومات ل�رشكة م�شريب العقارية،  وهذه اخلدمات ت�شمل ما 

يلي:
اخلدمة مركز   •

امُلدارة التطبيقات   •
امُلدارة التقنية  جتهيزات   •

امُلدار جدار احلماية   •
اإ�شتعادة  االحتياطي وخدمات  الن�شخ  خدمات   •

البيانات املفقودة امُلدارة  
البيانات خدمات مركز   •



توفر �رشكة ميزة اإدارة ومراقبة للبنية التحتية اخلا�شة بالتقنيات الرئي�شية التي مت ا�شت�شافتها 
يف مركز البيانات التابع ل�رشكة ميزة M-VAULT 1. وي�شمح هذا احلل املقدم ل�رشكة 
م�شريب العقارية  بتويل التحكم االإداري لبيانات امل�شتخدمني واملوارد ، يف حني حتافظ  

�رشكة ميزة على امل�شتويات املطلوبة من االأمان والتوّفر واإمكانية التو�شع عرب ال�شبكة 
واالأمن والتخزين والن�شخ االحتياطي واأجهزة املخّدم وتطبيقاته.

باالإ�شافة اإىل ذلك، قامت �رشكة ميزة بتنفيذ نظام ERP )تخطيط موارد املوؤ�ش�شة( اخلا�س 
ب�رشكة اأوراكل الآمتتة املتطلبات املالية ومتطلبات امل�شرتيات ل�رشكة م�شريب العقارية ، 

وبف�شل تنفيذ نظام تخطيط موارد املوؤ�ش�شة، عززت �رشكة ميزة ممار�شات العمل لن�رش 
تطبيق مثايل يلبي احتياجات �رشكة م�شريب العقارية ومب�شتويات عاملية.

املزايا:

تت�شمن املزايا التي تقدمها �رشكة ميزة االآتي:
اأدى تنفيذ نظام تخطيط موارد املوؤ�ش�شة ) اأوراكل ( اإىل متكني �رشكة م�شريب  •

العقارية من �رشعة التعامل مع ال�شفقات والعمليات.  
اأدى تعهيد متطلبات تكنولوجيا املعلومات اليومية  ل�رشكة ميزة اىل تقليل   •

امل�شاكل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ورفع كفاءة العمل.  
�شتقوم خدمات تكنولوجيا املعلومات التي تت�شم باملرونة وقابليتها للتو�شع   •

الإ�شتيعاب احتياجات �رشكة م�شريب العقارية امل�شتمرة كلما منت اأعمالها.  
من خالل ا�شتخدام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي تتميز بالتكلفة   •

االإقت�شادية ، خف�شت �رشكة م�شريب العقارية اال�شتثمار يف راأ�س املال املدفوع   
مقدًما يف اأنظمة تكنولوجيا املعلومات.  

التنفيذ الكامل ملركز خدمات تكنولوجيا املعلومات لت�شجيل كل متطلبات دعم  •
امل�شتخدمني واإدارتها والتعامل معها.  

من خالل توفري خدمات وحلول تقنية املعلومات امُلدارة على 
م�شتوى عاملي، قامت �رشكة ميزة مبنح �رشكة م�شريب العقارية 
القدرة على التو�شع ب�رشعة ،والقدرة الكاملة على الرتكيز على 

اأعمالها االأ�شا�شية التي تتمحور حول امل�شاهمة يف التنمية العمرانية 
يف دولة قطر.

“تتعهد �رشكة م�سريب العقارية 
بالعمل مع املنظمات التي ت�ساركها 

نف�ص املعايري الراقية التي تلتزم بها 
ب�سكل م�ستمر، اأظهرت �رشكة ميزة 
فهًما حقيقًيا الحتياجاتنا الراهنة 
وامل�ستقبلية يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات. واإنه لي�سعدنا اأن نكون 

�رشكاءاً لها”.
 ال�شيد/ ت�شاندرا�شيكاران 

املدير املايل ل�رشكة م�شريب العقارية.

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

بدءًا من خدمات مراكز البيانات و�شواًل اىل اخلدمات اال�شت�شارية املبتكرة ، تتعهد �رشكة 
ميزة بتقدمي حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات  تت�شف مبرونة االأداء وقابلية التو�شع ، 

ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة لعمالئها 

تفا�شيل االت�شال
اإذا اأردت اأن تعرف كيف ت�شتطيع �رشكة ميزة تقدمي هذه املزايا اإىل 

�رشكتكم من خالل تكنولوجيا املعلومات يرجى االت�شال:

 هـ 1000 4405 974+  
 فـ 2000 4405 974+  

 info@meeza.net بـ
www.meeza.net


