Business Value Proposition

Backup-as-a-Service

PROTECT YOUR DATA,
it is the new currency
A growing number of organisations are
becoming more aware of the importance of
protecting their data. The previous paradigm
on this was simple. Companies believe that
keeping everything on premise is the best
option to secure this valued asset.
The internet opened the floodgates and
allowed the convenience of online access.
This development rendered the task of
keeping IT resources secure to be more
complex and difficult. The cost of keeping it
secure is constantly increasing as well. On
the other side, we also see the threats being
posed by so-called hackers as well as the
impact of their successful attempts. Victims
of these formidable threats see themselves in
a situation where they need to spend a huge
sum to recover lost data.
Recent successful cyber-attacks led to the
increased awareness of companies to test
their Disaster Recovery (DR) Plan as part
of their overall Business Continuity Plan.
The value of data and information to an
organization can never be understated.
The stock market price of a publicly listed
company can suddenly take a sudden sharp
dive when they get hacked as the integrity of
their data is compromised.

A SECOND LOOK AT SECURE
CLOUD STORAGE

The perception of most people is that
Cloud Storage is not secure. What is not
known is the fact that there are public
cloud environments that are extremely well
protected with the latest technology being
managed by the best breed of experts.
MEEZA is at the forefront with this kind of
environment.
MEEZA is offering a Backup-as-a-Service
(BaaS) solution that is hosted in its highly
secure and redundant environment. This
solution is an indispensable building block to
a very good DR Plan.

Highly Resilient Data Centres

MEEZA has a network of Interconnected,
Highly Redundant, Resilient and Secure Data
Centres. We at MEEZA invest in undertakings
to make sure that we adhere to the highest
industry standards and best practices.

On top of having ITIL Certified IT
Professionals, MEEZA has obtained and
maintained the following certifications, to
name a few...:
•
•
•
•

ISO 20000-1:2011 Certification
ISO 27001:2005 Certification
ISO 9001:2008 Certification
LEED Gold and Platinum Certification

Guaranteed Uptime

Each of our Tier III Data Centres ensure
99.98% availability. We have a dedicated
team of security experts that provide the extra
layer of protection against cyber-attacks.

Pioneer in World-Class
Quality Service

In addition, MEEZA takes pride to have 3
Star Certification from Service Desk Institute
(SDI). This is the first award of its kind to be
given to a company in Qatar and the entire
MENA region. This is a testament of MEEZA’s
dedication to provide the highest levels of
customer services to its clients.
In staying focused on what we do best, we
enable our clients to do what they do best.
MEEZA is purely an IT services provider
offering companies IT support, security and
back-up solutions amongst other managed IT
services.

Delivers World-Class IT Services & Solutions
Ranging from Data Centre Services to Cloud Services, MEEZA offers
flexible and scalable IT Services and Solutions that deliver real advantage
to our clients.

If you want to learn more on how you can benefit
form this service, contact MEEZA at:
T +974 4405 1000
F +974 4405 2000
E info@meeza.net
www.meeza.net

وبالإ�ضافة �إىل وجود مهند�سون متخ�ص�صون يف جمال
تكنولوجيا املعلومات حائزين على �شهادة مكتبة البنية
) كما ان ال�رشكة حا�صلةITIL( التحتية لتقنية املعلومات
:  على �سبيل املثال ال احل�رص، على العديد من ال�شهادات
20000:2011 ISO • �شهادة
2005: 27001 ISO • �شهادة
9001:2008 ISO • �شهادة
LEED Gold  وLEED Platinum • �شهادة

جاهزية م�ضمونة

ت�ؤَمن مراكز البيانات اخلا�صة ب�رشكة ميزة توافراً بن�سبة
 و يعملTier III  كما �أنها م�صنفة وفق ًا ملعايري% 99.98
فريق عمل خا�ص من خرباء �أمن املعلومات لتوفري املزيد من
.احلماية �ضد الهجمات الإلكرتونية

الرياده يف تقدمي خدمات مب�ستويات عاملية
وبجودة عالية

 حازت �رشكة ميزة م�ؤخراً على �شهادة، بالإ�ضافة �إىل ما �سبق
 من معهد الدعم3 Star Certification فئة الثالث جنوم
 لت�صبح بذلكService Desk Institute (SDI( اخلدمي
�أول �رشكة يف قطر ويف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 وهذا دليل على تفاين.حت�صل على هذا النوع من ال�شهادات
�رشكة ميزة من �أجل توفري �أعلى امل�ستويات يف جمال خدمة
.العمالء
 ت�ستمر بالرتكيز مبا تقوم به ب�شكل متكامل،�رشكة ميزة
 حيث تو ّفر، لتمكني العمالء القيام ب�أف�ضل ما يجيدونه،
�رشكة ميزة خدمات تكنولوجيا املعلومات وتقوم بتقدمي
الدعم الكامل لل�رشكات يف هذا املجال �إىل جانب حلول �أمن
املعلومات والن�سخ االحتياطي من بني اخلدمات املدارة
.الأخرى املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات

توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 تتعهد �رشكة ميزة بتقدمي حلول، بدءاً من خدمات مراكز البيانات و�صو ًال اىل اخلدمات السحابية
 ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة، وخدمات تكنولوجيا املعلومات تت�صف مبرونة الأداء وقابلية التو�سع
لعمالئها

، �إذا �أردت �أن تعرف كيف ميكن ل�رشكة ميزة �أن تقدم هذه املزايا
:يرجى االت�صال
+974 4405 1000 هـ
+974 4405 2000 فـ
info@meeza.net بـ
www.meeza.net

القيم امل�ضافة للأعمال

تقدمي الن�سخ االحتياطي كخدمة

و ّفر احلماية لبياناتك،

هذا هو املفهوم املتداول حالي ًا
يف ال�سابق ،كان النموذج املعتمد يف �سياق الن�سخ الإحتياطي
ب�سيطاً ،حيث كانت ال�رشكات ت�ؤمن �أن �إبقاء كل �شيء على
�أجهزة الكمبيوتر املوجودة يف مبنى ال�رشكة هو اخليار
القيمة ،ولكن الأن يدرك عدد
الأن�سب حلماية هذه الأ�صول ّ
متزايد من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات �رضورة حماية بياناتها
�أكرث ف�أكرث.

نظرة اخرى على التخزين ال�سحابي الآمن

فمع بداية دخول الإنرتنت ،فُتح الباب على م�رصاعية لولوج
الأنظمة املتعددة لل�شبكات املختلفة عرب الأنرتنت بطريقة
�أ�سهل ،وقد جعل هذا التطور مهمة حماية البيانات عملية
�أكرث تعقيداً و�صعوبة ،كما �أن كلفة حماية هذه املوارد يف
ارتفاع م�ستمر  ،وهناك من جهة �أخرى مواجهة تهديدات ما
ي�سمى بقرا�صنة الإنرتنت �أو املتطفلني وت�أثريات حماوالتهم.
ّ
لذلك يجد �ضحايا هذه التهديدات الهائلة �أنف�سهم يف مواقف
ت�ضطرهم �إىل �إنفاق مبالغ طائلة ال�سرتداد البيانات املفقودة.

تو ّفر �رشكة ميزة حلول الن�سخ االحتياطي كخدمة
( )Backup as-a-Serviceوالتي ت�ست�ضاف يف بيئة
فائقة الأمان ،وتعترب هذه احللول ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان
اخلطط الفعالة للتعايف من الكوارث.

ومع تزايد الهجمات الإلكرتونية الناجحة التي ح�صلت
م�ؤخراً ،والتي �أدت �إىل زيادة وعي ال�رشكات وحثها على
اختبار خطة التعايف من الكوارث اخلا�صة بها كجزء من
خططها ال�شاملة املرتبطة با�ستمرارية العمل ،كما ال يجب
�أبداً التقليل من �ش�أن قيمة البيانات واملعلومات اخلا�صة
بال�رشكات ,ف�إن �سعر �أ�سهم �رشكة ما يف البور�صة ميكن �أن
يتدهور ب�شكل حاد وفجائي عندما يتم اخرتاق انظمتها ،
حيث ان هذا االخرتاق يهدد �سالمة البيانات وخ�صو�صيتها.

يظن معظم النا�س �أن التخزين ال�سحابي غري �آمن ،ولكن ما ال
يعلمونه هو حقيقة وجود بيئات �سحابية تتميز مب�ستويات
عالية من الأمان� ،إذ تقوم �أحدث التقنيات بحمايتها ويتم
�إدارتها من قبل جمموعة من اخلرباء املتخ�ص�صني ،وجند
�رشكة ميزة يف طليعة هذا ال�سياق.

مراكز بيانات تتمتع باملرونة العالية

متلك �رشكة ميزة �شبكة مراكز بيانات مرتابطة و�آمنة على
�أعلى امل�ستويات  ،وتقوم بالت�أكيد امل�ستمر على تطبيق �أف�ضل
املمار�سات والعمل من خالل �أعلى املعايري املطبقة.

