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 حول الشركة

على حل  الخرى  ملساعدة املؤسسات والشركاتخط العمار لتقنية املعلومات  تسعى مؤسسة

في جميع قطاعات الشركات الصغيرة م 2012التحديات الخاصة بأعمال تقنية املعلومات منذ عام 

شركة متخصصة تقدم . فهي اململكة العربية السعودية داخلواملتوسطة وقطاعات الشركات 

 باستخداماملعلومات  تقنيةلوتطبيق ، يةحلول المنو املعلومات،  حول تقنيةاستشارات مدارة 

 ول من البرمجيات والجهزة تدعم عملية النجاح في تقديم مستوى عاٍل من الخدمات والقيمة.حل

 

 الرؤية والرسالة

تقديم الخدمات  تعمل علىاملعلومات  تقنيةفي مجال أن تكون املؤسسة معروفة كمؤسسة رائدة 

اململكة العربية السعودية من خالل توفير  داخلا هاالستشارية وإدارة تقنية املعلومات لعمالئ

 .العمال الحديثةو تقنية املعلومات  حول  حلول 

تضيف قيمة  بحيثاملعلومات والعمال التجارية  عن تقنيةتوفير خدمات مهنية عالية الجودة 

 تتمتع بقدر كبير من االلتزام والحماسهذه الخدمات من خالل فرق  ويتم تقديملعمل عمالئنا. 

 التفكير اإلبداعي وأفضل املمارسات. وتستخدم

 



 

 شبكات ومراكز البياناتعمفليات إقامة الإعادة تنظيم 

اق تقنية املعلومات، في بناء الشبكة وتصميمها واستخدامها، تتمثل عملية إقامة الشبكات، في نط

واختيار واستخدام بما في ذلك )الكابل، واملوزع، والجسر، واملبدل، واملوجه وما إلى ذلك( 

بروتوكول االتصاالت وبرمجيات الكمبيوتر الستخدام وإدارة الشبكة، ووضع سياسات وإجراءات 

 التشغيل املتعلقة بالشبكة.

تصاد وتجربة الشبكات إلى وعد بنقل االق باملؤسسةقلب تصميم الشبكات الخاصة  يكمن في

قدم بنية تحتية عالية الداء للشبكة مبنية على البساطة والمان واالنفتاح ت ا، حيثعمالئه

 .والنطاق

 

 األجهزة والبرمجيات

وعادة ما يتم تمييزها عن  ،ماالجهزة هي عبارة عن معدات ميكانيكية ضرورية إلجراء نشاط تعد 

عبارة عن مجموعة  هو البرنامجبينما يعد النشاط.  التي تساعد في عمل اتوالتصميم اتالنظري

 جهاز.الالتفاعل مع  إمكانيةلمستخدم ل توفرمن التعليمات التي 

املعلومات  لتقنية التحتيةالبنية  صيانةفي  متخصصخبرة عالية  علىبفريق  ؤسسةامل تمتعت

والجهزة والبرمجيات واملبيعات وتخطيط موارد املؤسسات وتطوير البرمجيات وحلول الحوسبة 

 القوية.
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 تقنية املعفلوماتالخدمات األمنية املتعفلقة ب

، سياسات أمنية ذكية وصارمة توفر ن ماهيتهأن يكون لكل عمل، بصرف النظر ع ينبغي

أن إدارة ضمان ، و بشكل صحيحالعمال  قيامللتأكد من  واملراقبة التطبيقمستويات كافية من 

ذات املمارسات فضل وأالبيانات والنظمة تندرج ضمن متطلبات جميع التشريعات والتوجيهات 

 .الصلة

مع التحكم في الوصول  تدمج أمان الشبكة املنطقي واملادي كاملة أمنيةخدمات املؤسسة قدم ت

أدوات الداء مزودة بعلى أعلى مستوى من قدم شبكات آمنة ت حيثالفعلي واملراقبة وإدارة الزوار. 

 الحوسبة بيئاتعلومات واالتصاالت بأكملها عبر وموارد ملراقبة وإدارة البنية التحتية لتقنية امل

 املادية والظاهرية والسحابية.

 

 الخدمات األمنية

 واملراقبةالدوائر التلفزيونية املغلقة 

بروتوكول االنترنت التشغيلي  نظام

 املتوافق والتعاوني

 املراقبةغرف 
 والتحكممراكز القيادة 

 برامج تحليل مقاطع الفيديو

 وحدات متنقلة

 تحديد الهوية بموجات الراديو

 واملوردين دمج بين القواعد املتعددة

 



 

 (CCTVفلفزيونية املغفلقة )الت ر الدوائ أنظمة

نظام تلفزيوني ال يتم فيه نشر اإلشارات عبارة عن غلقة هو املتلفزيونية يعد نظام الدوائر ال

ويعتمد هذا . في املقام الول  املراقبة والمن، وذلك لغراض اعلًنا ولكن يتم مراقبتهالتلفزيونية 

 .الكاميرا على الشاشات في مكان ما مدخالتعلى وضع الكاميرات اإلستراتيجي، ومراقبة النظام 

 

 نقدمكما . على أعلى مستوى باستمرار لتقديم خدمة عمالء ودعم فني املؤسسةيسعى الفريق في 
  .منتجاتناأيضا أسعار أكثر تنافسية على 

 أنظمة التحكم في دخول األبواب

نظام اليحدد حيث مسألة من وأين ومتى. عبارة عن دخول الباب هو التحكم في يعد نظام 

 ويسجل وقتُيسمح لهم بالخروج أو الدخول، لالشخاص املسموح لهم بالدخول أو الخروج، 

 املفاتيح وا. وقد تم ذلك جزئًيا من خالل خروجهمأو  دخولهم
ً
، ال لقفال. عندما يكون الباب مقفال

ولكن يمكن إال للشخص الذي لديه مفتاح الدخول من الباب باالعتماد على كيفية إعداد القفل. 

 أوقات أو تواريخ محددة.على امليكانيكية صاحب املفتاح  القفال واملفاتيح تحصرال 

ا تصميم نظامك هيمكن حيث .وتكاملها هندسة جميع مشاريعك المنيةمورد ل تعتبر املؤسسة

 الضمان.و الدعم الفني توفير خدمات الكامل و ب



 

 ترحيل مركز البيانات

 ما تكون مشاريع ترحيل مركز البيانات معقد
ً
ة وتتضمن تخطيط وتنسيق كبير بين فرق عادة

كما ، بما في ذلك فرق الشبكات والمن والتطبيق والخادم والتخزين واملرافق واالمتثال. متعددة

ويرجع ذلك إلى وقًتا أطول من املتوقع وتتجاوز امليزانية املخطط لها.  عادة تستغرق هذه املشروعات

 تغييروتقوم هذه العملية على أن الشبكة والمن هما أساس العديد من الجوانب الخرى للحوسبة. 

 في ظهور مشكالت سببتما يمهذا الساس، 
ً
التأخير التي تتفاقم بسبب الحاجة للتنسيق بين  غالبا

 فرق متعددة الوظائفال

 (IP-PBX)مقسم الهات  الفرعي لبروتوكول اإلنترنت 

)نظام تحويل الهاتف داخل املؤسسة(  مقسم هاتف فرعي خاصعبارة عن  يعد هذا النظام هو

( على الخطوط IP)الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت أو  VoIPاملكاملات بين مستخدمي  بتحويليقوم 

 .بمشاركة عدد معين من خطوط الهاتف الخارجيةاملحلية بينما يسمح لجميع املستخدمين 

، ويمكن أن توفر من حيث التطور والشهرةتزداد تقنية مقسم الهاتف الفرعي لبروتوكول اإلنترنت 

انخفاض تكاليف الطرح  للشركات وفورات كبيرة في التكاليف بسبب سهولة التركيب )مما يؤدي إلى

التقليدية،  مقسم الهاتف الفرعيميزات غير قياسية على أجهزة الحصول على ، و بشكل كبير(
 ، و انخفاض تكاليف املكاملات العامة.على أفضل مستوى  هوتتبع االستخدام ومراقبة



 

 صيانة األلياف الضوئية

من مجموعة من خيوط الزجاج، كل منها قادر على نقل رسائل  الضوئيةبل اللياف ايتكون ك

لة على موجات ضوئية. 
ّ
خطوط االتصاالت  عنتتمتع اللياف الضوئية بالعديد من املزايا و مشك

لديها عرض نطاق أكبر بكثير من الكابالت  الضويةكابالت اللياف حيث أن املعدنية التقليدية: 

 .املعدنية

ودراية  خبرة علىمهندسون وفنيون  بأنهم صيانة اللياف الضوئية التابع للمؤسسةفرق ويتميز 

خدمات البناء و ، هاطرحو ، اريعإدارة املشو ، والتصاميم الهندسيةتقديم االستشارات، في  عالية

والتوصيل واالختبار لصناعة االتصاالت مع التركيز على شبكات النقل واالتصاالت والشبكات 
 .الصناعية

 األرضيات املرتفعة

 بالطة خرسانية( إلنشاء  السطح الصلبتوفر الرضية املرتفعة أرضية إنشائية مرتفعة فوق 
ً
)غالبا

نموذج عبارة عن الرضية املرتفعة هي وتعد فراغ خفي ملرور الخدمات امليكانيكية والكهربائية. 

 فوق أرضية امل ئيبنا
ً
لبالطة الخرسانية الصلية ركز البيانات الذي يتم فيه بناء أرضية أعلى قليال

 لسالك أو التبريد.الخاصة بابنية التحتية وفير الت، مما يترك مساحة مفتوحة بين اإلثنين لللمبنى
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