خدمات احللول التكنولوجية

كتيب اخلدمات

خدمات �رشكة ميزة
خدمات مراكز البيانات
•
•
•
•

خدمات ا�ست�ضافة املعدات التقنية
خدمات جناح الإ�ست�ضافة
�إدارة اخلدمات عن ُبعد
خدمات �إ�ستعادة مكان العمل

خدمات مراكز التحكم و�أمن املعلومات
•
•
•
•
•
•

خدمات مركز التحكم وال�سيطرة
خدمات �أمن املعلومات املُدارة
خدمات �أمن املعلومات و �إدارة الأحداث
خدمات م�سح الثغرات ا�صدار التقارير
خدمات �إدارة ال�سجل
خدمات مراقبة الإمتثال الأمني

خدمات تكنولوجيا املعلومات املدارة
•
•
•
•
•
•
•

ال�شبكات املُدارة
�إدارة الأجهزة التقنية
�إدارة احلو�سبة
�إدارة نظم الت�شغيل
�إدارة التطبيقات
�إدارة التخزين
�إدارة الن�سخ الإحتياطي

اخلدمات ال�سحابية
•
•
•
•

احلو�سبة ال�سحابية �ضمن �شبكة خا�صة
الربيد الإلكرتوين و�إدارة الوثائق
�أنظمة جداول الرواتب
�أنظمة احل�ضور والإن�رصاف

خدمات احللول التكنولوجية
•
•
•
•
•
•
•

حلول ا�ستمرارية الأعمال والتعايف من الكوارث
�أمن املعلومات
اخلدمات يف مواقع العمل
مركز البيانات كخدمة
التطبيقات امل�ؤ�س�سية
البنية التحتية املخ�ص�صة
اخلدمات الذكية

خدمات �إ�ستمرارية الأعمال من �رشكة ميزة
ت�ساعد خدمات ا�ستمرارية الأعمال التي تقدمها �رشكة ميزة الهيئات احلكومية
وال�رشكات التجارية احلفاظ على ا�ستمرارية �أعمالها .و ميتد مدى �أهمية هذه
اخلدمات اىل خارج احلدود التقليدية  ،حيث ي�صل اىل امل�ساعدة على التعايف من
الكوارث يف حال حدوثها  -القدر اهلل ، -حيث انها م�س�ؤولة عن احلفاظ على
ا�ستمرارية وتوافر الأنظمة التكنولوجية �ضد املخاطر التقنية والت�شغيلية.
ونظرا اىل اخلربات الوا�سعة التي متلكها �رشكة ميزة يف جمال تقدمي اخلدمات
املُدارة وتقدمي اخلدمات الإ�ست�شارية املتطورة  ،يتم تقدمي حلول متكاملة لتلبي
حاجات العمالء ل�ضمان ا�ستمرارية �أعمالهم ،وتقدم �رشكة ميزة جمموعة متكاملة
من اخلدمات بعد تقييم الو�ضع الراهن للعميل وتقدمي احللول املتطورة وتطبيق
اخلطط الالزمه ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال.

اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
• جمموعة متكاملة من خطط ا�ستمرارية الأعمال  ،حيث تلعب اخلدمات
الإ�ست�شارية دورا رئي�سي ًا من حيث �إعطاء نظرة �شمولية للو�ضع احلايل
وتقدمي التو�صيات الالزمه التي من �ش�أنها امل�ساعدة على التعامل وتخطي
�أي كارثة  -ال قدر اهلل  -بال�شكل ال�صحيح
اخلدمات املقدمة
• اخلدمات الإ�ست�شارية يف جمال ا�ستمرارية الأعمال
• تكامل خطط ا�ستمرارية الأعمال
• ا�ست�شارات يف جمال مدى توفر اخلدمات
• ا�ست�شارات يف جمال تقدمي الدعم امل�ستمر ومدى توفر الأنظمة
خدمات التعايف من الكوارث و�أ�ستمرارية الأعمال
• الن�سخ املتماثل اللحظي للبيانات
• الن�سخ الإحتياطي وا�سرتجاع البيانات
• حماية �أمن البيانات
• اختبارات التعايف من الكوارث
• توفري مواقع ا�سرتداد �سري العمل يف حالة حدوث كارثة  -الق ّدر اهلل -
• �إدارة البنية التحتية وتطبيقات اخلدمات
والفعال
• التخطيط ال�شامل
ّ

ميزة  -مزاياك التكنولوجية

اخل�صائ�ص الأ�سا�سية

القيم امل�ضافة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

متكن العميل من الرتكيز على حمور �أعمالة
تقليل النفقات الت�شغيلية
رفع العائدات والأرباح
اتفاقيات م�ستوى اخلدمة
القابلية للتطوير
مهارات مهنية معتمدة
ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة و التمكني من
االت�صال عن طريق خمتلف ال�شبكات
توفري ال�سحابة اخلا�صة او العامة
مراكز بيانات مب�ستويات عاملية
مركز املراقبة والتحكم متوفر على مدار ال�ساعة

ال�شهادات

	•ISO 9001:2008
	•ISO 14001:2004
	•ISO 20000-1:2011
	•ISO 27001:2013
	•OHSAS 18001:2007
	•Datacentre LEED Gold and
Platinum

�رشكة ميزة
•
•
•
•

ت�أ�س�ست عام 2008
تقدم ال�رشكة خدمات تكنولوحيا املعلومات
املُدارة مب�ستويات عاملية وب�شكل متكامل
مراكز بيانات فريدة من نوعها وحا�صة على
�شهادات  LEEDوم�صنفة كمباين �صديقة
للبيئة
متتلك ال�رشكة  3مراكز للبيانات حا�صلة على
�شهادات  Tier IIIو ي�صل مدى توفرها �إىل
%99.98

• �أول �رشكة م�صنفة يف فئة  4جنوم من هيئة
SDI

• �أول مركز حتكم و�سيطرة للخدمات التكنولوجية
يف قطر
• �أول مركز للمراقبة لتقدمي خدمات �أمن
املعلومات يف قطر
• تقدمي حلول تكامل اخلدمات يف جمال املدن
الذكية وانرتنت الأ�شياء

هـ+٩٧٤ ٤٠٠٤ ٠٠٠٠ :

فـ+٩٧٤ ٤٠٠٤ ٠٠٠٤ :

الربيد االلكرتوينinfo@meeza.net:

www.meeza.net

تقليل الت�أثري ال�سلبي على الإيرادات واحل�صة ال�سوقية ومعدل تناق�ص العمالء
الناجم عن الأحداث الغري متوقعة
حماية بيئات تكنولوجيا املعلومات املعقدة من املخاطر اخلارجية  ،واملحافظة
على �سمعة ال�رشكة �أو املنظمة من اي �رضر
زيادة الثقة و�ضمان �أن الأ�ستثمار اخلا�ص با�ستمرارية الأعمال ي�ضمن
الإ�ستمرارية  ،مما يزيد ثقة العمالء بقوة ال�رشكة وقدرتها على ا�ستمرار اعمالها
حتت اي ظرف

