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MEEZA

Managed IT Services & Solutions Provider

FULFILLING THE REQUIREMENTS FOR WORLD-CLASS MANAGED IT SERVICES
AND SOLUTIONS
Ranging from data centre services to innovative cloud services, MEEZA offers
flexible and scalable IT services and solutions that deliver real advantage to our
clients.

MEEZA, a Qatar Foundation joint venture, is an established end-to-end Managed IT
Services & Solutions Provider based in Qatar with the mission of becoming the leading
Managed IT Services & Solutions provider in the Middle East and North Africa. MEEZA is
helping accelerate the growth of Qatar and the region through the provision of world-class
Managed IT Services and Solutions. Additionally, MEEZA provides the Qatari people and
others throughout the region with opportunities to undertake fulfilling careers in the IT
industry.
MEEZA’s offerings include Managed IT services, Data Centre Services, Cloud Services
and IT Security Service, MEEZA has three Tier III certified data centres, known as M-VAULTs
offering a guaranteed uptime of 99.98% built to comply with the most exacting
international standards enabling businesses to benefit from greater efficiencies and reduce
risks. MEEZA’s State-of-the-art Data Centre M-VAULT 2 is LEED Platinum certified where
M-VAULT 3 is LEED Gold certified.
MEEZA has established a centralised Command & Control Centre (C3) that monitors and
optimises MEEZA services for clients. Coupled with this facility, MEEZA prides itself with
having the first commercial Security Operations Centre (SOC) in Qatar. The SOC enables
MEEZA to help its clients mitigate digital and cyber security threats. With a network of
interconnected, highly resilient and geographically diverse data centres, MEEZA is
uniquely positioned to offer disaster recovery and business continuity services to clients in
Qatar and across the gulf region. Aside from these, MEEZA is also becoming a recognised
systems integrator and is rapidly establishing its expertise in the area of Smart Cities and
internet of Things.
MEEZA offers cost-effective IT solutions and services to help clients focus on their core
business and scale rapidly. Delivering best in class IT security levels, MEEZA helps clients
minimise business risk, reduce IT capital expenditure and speed up time-to-market for new
initiatives.
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تلبي �رشكة ميزة �إحتياجات عمالئها من خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات املدارة
مب�ستويات عاملية.
توفر�رشكة ميزة جمموعة من خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات املُدارة التي تت�صف باملرونة والتكلفه الفعالة  ،والتي
ابتداء بخدمات مراكز البيانات  ،و�صو َال اىل اخلدمات ال�سحابية املبتكرة.
تزود عمالء ال�رشكة مبزايا حقيقية فعلية ،
َ

ت�أ�س�ست �رشكة ميزة كم�رشوع م�شرتك مع م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ،حيث تقدم جمموعة متكاملة من
خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة واحللول التكنولوجية ويقع مقرها يف قطر ،وت�سعى �إىل �أن ت�صبح ال�رشكة الرائدة يف
تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة واحللول التكنولوجية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وت�سهم �رشكة
ميزة يف تعزيز م�سرية التنمية يف قطر واملنطقة من خالل توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة واحللول التكنولوجية
مب�ستويات عاملية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�رشكة توفر لل�شعب القطري وغريهم يف جميع �أنحاء املنطقة فر�ص لتحقيق
م�ستقبل مهني واعد يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
تقدم �رشكة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات املدارة ،ا�ضافة اىل خدمات مراكز البيانات وخدمات �أمن نظم املعلومات
واخلدمات ال�سحابية  .وت�صنف مراكز البيانات اخلا�صة ب�رشكة ميزة  M-VAULTSت�صنيف ًا عاملي ًا وي�صل مدى توفرها اىل
 ، 99.98%كما ان مركز البيانات  M-VAULT 2م�صنف وفق ت�صنيف لييد البالتيني  LEED Platinumو مركز البيانات
 M-VAULT 3م�صنف وفق ت�صنيف ليد الذهبي .LEED Gold
�أ�س�ست �رشكة ميزة مركز التحكم والأوامر اخلا�ص مبراقبة البنية التحتية واخلدمات املقدمة للعمالء على مدار ال�ساعة� ،إ�ضافة
اىل ذلك قامت ال�رشكة بتقدمي �أول مركز خا�ص ب�أمن نظم املعلومات ل�سوق الأعمال التجارية يف دولة قطر وذلك حلماية
العمالء من التهديدات والهجمات ال�سيربانية .تعترب جميع مراكز البيانات اخلا�صة ب�رشكة ميزة M-VAULT 1, 2 & 3
متنوعة و مرتابطة جغرافي ًا  .كما تقدم �رشكة ميزة خدمات التعايف من الكوارث وخدمات ا�ستمرارية الأعمال لعمالءها يف
دولة قطر واملنطقة  ،وبالإ�ضافة لذلك تقدم ال�رشكة خدماتها وخرباتها يف جماالت الأنظمة املتكاملة وتطبيقات املدن
الذكية وانرتنت الأ�شياء املرتابطة.
تعمل �رشكة ميزة مع عمالئها لفهم كامل متطلباتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات املليء بالتحديات  ،وتقدم خدمات
فعالة من حيث التكلفة مل�ساعدة عمالئها على الرتكيز على �أعمالهم اال�سا�سية والرقي بها ب�شكل م�ستمر من خالل تقدمي �أعلى
م�ستويات احلماية وتقليل املخاطر املرتبطة باعمالهم ،والعمل على تخفي�ض النفقات وت�رسيع وترية فتح �أ�سواق عمل جديدة.
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حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات املُدارة

