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«غلفتينر» تختار حلول «سيسكو» لالرتقاء ببنيتها التحتية الشبكية
الشركة اإلماراتية الرائدة في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية تنشر حلول سيسكو
المتكاملة للبنى التحتية الشبكية وخدمات الدعم

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة غلفتينر ،الرائدة في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتي تتخذ من اإلمارات العربية

المتحدة مق اًر لها ،اليوم أنها قامت بنشر تقنيات البنية التحتية الشبكية وخدمات الدعم التابعة لها من شركة
سيسكو في مكاتبها في اإلمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز عروضها المقدمة للزبائن والموظفين .وكانت
غلفتينر قد أكلمت عمليات تركيب أحدث الحلول التقنية المتكاملة من شركة سيسكو في مقرها الرئيسي في

دولة اإلمارات ،مع السعي لتوسيع نطاق عمليات النشر لتشمل فروعاً أخرى للشركة على الصعيد العالمي
خالل السنوات القليلة المقبلة.

وتشمل رقعة عمليات شركة غلفتينر في اإلمارات محطة حاويات خورفكان ،ومحطة حاويات الشارقة ،كما
يمتد تواجد الشركة على الساحة الدولية ليغطي منطقة الشرق األوسط ،وأوروبا ،واألمريكتين ،مع وجود العديد

من المشاريع الحالية في كل من العراق ،والمملكة العربية السعودية ،ولبنان ،والب ارزيل ،والواليات المتحدة
األمريكية.
النقاط الرئيسية:
 تتضمن التقنيات المتكاملة من شركة سيسكو التي قامت شركة غلفتينر بنشرها حلول التحويل والتوجيه،
التي توفر أقصى درجة من الجهوزية ،والتكرار عالي الوتيرة ،والمعالجة العالية ،والنشر السريع ،وتعزيز

الوصول ،والعمليات اآللية .وبالمثل ،ستساعد خدمات الدعم شركة غلفتينر على تحقيق أعلى مستويات
األداء لشبكتها.

 ستساعد البنية التحتية الجديدة لشبكة سيسكو في تحسين معدالت استجابة شركة غلفتينر مع زبائنها إلى

حد كبير ،وذلك من حيث توافر النظام واإلنتاجية ،وهو ما يمهد الطريق أمام تحسين مستوى رضا

الزبائن ،وتمكين نمو األعمال.

 توفر حزمة حلول التحويل والتوجيه من سيسكو بنية تحتية عالية االعتمادية والتطوير واألمان لتقنية
المعلومات ،من شأنها تلبية احتياجات االعمال المتغيرة يومياً ،فالحلول ستوفر تجربة عالية الجودة

واالتساق في التعامل مع زبائن وموظفي شركة غلفتينر ،وبالتالي تعزيز إنتاجية المستخدم النهائي،
وتحقيق درجات أعلى من الرضا ،والتفاعل مع نظام العمل.

وفي هذا الصدد ،قال فيناي شارما ،مدير تقنية المعلومات لدى غلفتينر" :نظ اًر لكوننا شركة إلدارة الموانئ

والخدمات اللوجستية تنمو وتتوسع قاعدة زبائنها بوتيرة متنامية ومستمرة على المستوى اإلقليمي والعالمي،

يتوجب على شركة غلفتينر أن تكون مجهزة بأحدث الحلول التقنية المتطورة .وهنا يبرز دور الحلول التقنية

الحديثةالمتكاملة المقدمة من قبل شركة سيسكو ،التي تشكل خيا اًر مثالياً لترقية شبكتنا ،فضالً عن كونها
تمكننا من البقاء في طليعة هذا السوق ،الذي تتنامى فيه الروح التنافسية باطراد".

ومن جانبه ،قال أسامة زكريا عيسى ،مدير مبيعات سيسكو لمنطقة االمارات العربية المتحدة " :في ظل
التقارب المستمر لتقنيات الجيل القادم لإلنترنت ،ترى شركة سيسكو فرصة فريدة ومتميزة للجمع بين أحدث

االبتكارات التقنية والحلول المتكاملة ،وذلك من أجل تمكين الزبائن مثل شركة غلفتينر من اغتنام الفرص
المتاحة في السوق بسرعة وكفاءة أكبر ،وذلك باستخدام طرق وأساليب جديدة ورائدة ،مع الحفاظ على مسيرة

نمو أعمالها ،وتقديم تجارب جديدة لزبائنها بالتعامل مع الشبكة .لقد قدمت شركة سيسكو خبراتها العريقة في
مجال الشبكات على مدى سنوات ،وانه لمن دواعي سرورنا العمل مع شركة غلفتينر على طرح نهج
استراتيجي من شأنه توفير بيئة آمنة للشبكات .كما أننا نتطلع قدماً إلى نشر حلولنا في جميع أفرع الشركة في
كافة أنحاء العالم ،وذلك خالل األشهر القليلة المقبلة ،والعام القادم".

التعليق على الصورة :غلفتينر ،تنشر تقنيات البنية التحتية الشبكية وخدمات الدعم التابعة لها من شركة
سيسكو في مكاتبها في اإلمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز عروضها المقدمة للزبائن والموظفين
-انتهى-

أخبار «سيسكو» بمنطقة الشرق األوسط
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html

معلومات عن «سيسكو»

http://www.cisco.com

نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك"

تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات
أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو،

الرجاء زيارة . http://thenetwork.cisco.com

###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات

التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر

الموقع . www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة
هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

لالستفسارات اإلعالمية
فراس حمزة
واليس لالستشارات التسويقية

هاتف+971 4 390 1950 :
cisco@wallis-mc.com

