Business Value Proposition

Disaster Recovery

CAN YOU RECOVER
FROM THE NEXT DISASTER?
A great majority of companies and
organizations worldwide have expressed their
concern on how their system will survive and
stay up and running after a natural or manmade disaster. This is regardless whether or
not the man-made disaster is accidental or
intentional in the form of cyber-attacks.
Some companies, big or small went through
similar ordeals only to find out that their
Disaster Recovery (DR) plan does not work.
This is realized only after losing invaluable
information that will cost them a ton of
money to recover if at all possible.

END-TO-END CONTINUITY
CONSULTING

MEEZA is the only company in Qatar that
will be able to provide you the services and
advise you need to make sure you survive
any of these natural or man-made adversities.
MEEZA’s team of experts can assist you in
developing, deploying and testing your
own DR plan and make sure that it is fully
integrated in your overall Business Continuity
Plan.
MEEZA is in the business of making sure you
stay afloat.

GUARANTEED UPTIME

MEEZA is aware of the impact downtime
has as it directly relates to company
revenues. This is the reason why MEEZA
built a network of Interconnected,
Highly Redundant, Resilient and Secure
Infrastructure that will serve as the backbone
of your DR strategy. Each of our Tier III Data
Centres guarantee 99.98% availability.

ADHERENCE TO WORLD-CLASS
STANDARDS

We at MEEZA heavily invest in undertakings
to make sure that we adhere to industry
best practices. We have ITIL Certified IT
Professionals. We also work hard to obtain
and maintain 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

بيئة ا�ست�ضافة �آمنة للغاية

لدى �رشكة ميزة فريق خرباء متخ�ص�ص يف جمال �أمن
تكنولوجيا املعلومات  ،حيث يعمل هذا الفريق كطبقة �إ�ضافية
من احلماية �ضد الهجمات ال�سيربانية ،وهم مبثابة تتويج
لعملية تقدمي اخلدمات املتكاملة.
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توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال تكنولوجيا املعلومات
بدءاً من خدمات مراكز البيانات و�صو ًال اىل اخلدمات ال�سحابية  ،تتعهد �رشكة ميزة بتقدمي حلول
وخدمات تكنولوجيا املعلومات تت�صف مبرونة الأداء وقابلية التو�سع  ،ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة
لعمالئها

�إذا �أردت �أن تعرف كيف ميكن ل�رشكة ميزة �أن تقدم هذه املزايا ،
يرجى االت�صال:
هـ +974 4405 1000
فـ +974 4405 2000
بـ info@meeza.net
www.meeza.net
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التعايف من الكوارث
�إدارة دورة العمل
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MEEZA is an end-to-end Managed IT Services
company. We are the only company in Qatar
that is extremely focused in what we do. This
allows our customers to focus on their core
business instead of spending time managing
their own IT Solutions and Infrastructure.

•

تلتزم �رشكة ميزة بتقدمي خدمات متكاملة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ،وهي ال�رشكة الوحيدة يف دولة قطر
التي تعمل برتكيز كامل على اخلدمات التي تقدمها ،وهو
ما ي�سمح لعمالئنا الرتكيز على �أعمالهم الأ�سا�سية عو�ض ًا
عن الإن�شغال ب�إدارة البنية التحتية اخلا�صة بتكنولوجيا
املعلومات .

HIGHLY SECURE ENVIRONMENT

We also have a dedicated team of security
”experts that serves as “Icing on the cake
providing the extra layer of protection against
cyber-attacks.
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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

القيم امل�ضافة للأعمال

التعايف من الكوارث

ما هي �إمكانياتكم للتعايف
من الكارثة التالية ؟

تعرب الغالبية العظمى من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات يف جميع
�أنحاء العامل عن قلقها ب�ش�أن كيفية احلفاظ على ا�ستمرارية
عمل �أنظمتها و�إعادة ت�شغيلها بعد وقوع كارثة طبيعية �أو �أي
كوارث اخرى ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت الكارثة عر�ضية �أو
متعمدة على �شكل هجمات �سيربانية عرب الإنرتنت.
ولقد مرت العديد من ال�رشكات الكبرية و ال�صغرية يف جتارب
م�ؤملة مماثلة فقط لتكت�شف ان خططها للتعايف من الكوارث
غري جمدية  ،لكنها ال تدرك ذلك �إال بعد فقدان معلومات ال
تقدر بثمن من �ش�أنها �أن تكلفهم �أموال طائلة ال�سرتدادها �إذا
كان ذلك ممكناً.

ا�ست�شارات م�ستمرة ومتكاملة

�رشكة ميزة هي ال�رشكة الوحيدة يف قطر القادرة على �أن
تقدم لكم اخلدمات والإ�ست�شارات الالزمه من �أجل تخطي �أي
من هذه الكوارث املختلفة  ،بحيث ي�ستطيع فريق اخلرباء يف
�رشكة ميزة م�ساعدتكم يف تطوير واختبار خططكم للتعايف
من الكوارث والت�أكد من توافقها مع خطط �إ�ستمرارية الأعمال
ب�شكل متكامل
دور �رشكة ميزة الأ�سا�سي هو الت�أكيد على ا�ستمرارية اعمالكم.

جاهزية م�ضمونة

�رشكة ميزة على بينة بتبعات توقف �أنظمة تكنولوجيا
املعلومات ،لت�أثيها املبا�رش على ايرادات ال�رشكة  ،لهذا ال�سبب
عملت على بناء �شبكة بنية حتتية مرتابطة تت�صف باملرونة
وب�أعلى م�ستويات الأمن  ،التي من �ش�أنها �أن تكون العمود
الفقري ال�سرتاتيجية التعايف من الكوارث اخلا�صة بكم ،حيث
يحقق اي من مراكز البيانات اخلا�صة ب�رشكة ميزة ن�سبة
توافر ت�صل اىل % 99,98

الإلتزام باملعايري العاملية

قامت �رشكة ميزة بالرتكيز امل�ستمر على اتباع اف�ضل
املمار�سات املت�صلة مبجال تكنولوجيا املعلومات ،ويعمل
لدى ال�رشكة مهند�سون متخ�ص�صون يف جمال تكنولوجيا
املعلومات احلا�صلني على �شهادات  ، ITILكما تكثف اجلهود
لإحراز العديد من ال�شهادات ،على �سبيل املثال ال احل�رص :
• �شهادة 20000:2011 ISO
• �شهادة 2005: 27001 ISO
• �شهادة 9001:2008 ISO
• �شهادة  LEED Platinumو LEED Gold

