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 تقنية المعلومات واالتصاالت راعيًا بالتينيًا لمعرض « سيسكو»

 « 2014كومكس »
إلبراز النقلة الفارقة التي « المستقبل يبدأ من هنا»الشركة تنظم مشاركتها تحت شعار 

الهائلة المتأتية يمكن للشركات العُمانية تحقيقها بفضل االبتكارات الشبكية والفرص 
 «شيء اإلنترنت لكل»من مفهوم 

 

 مسقط، سلطنة ُعمان

أبرز وأكبر ، «2014كومكس »معرض  عن رعايتها للنسخة الخامسة من« سيسكو»أعلنت اليوم 
حدث من نوعه في صناعة تقنيات المعلومات واالتصاالت بسلطنة ُعمان. وقالت الشركة إنها 

المستقبل »تعتزم هذا العام عرض أحدث ابتكارات تقنيات المعلومات واالتصاالت تحت شعار 
 . «يبدأ من هنا

تنعقد دورته لهذا العام إنها تفخر أن تكون راعيًا بالتينيًا للحدث المرموق الذي « سيسكو»وقالت 
بمركز ُعمان الدولي للمعارض. وسيتعرف قادة األعمال  2014أبريل  7-11خالل الفترة بين 

وكبار المديرين التقنيين الذين يمثلون طيفًا واسعًا من الشركات الُعمانية على أهمية تطبيقات 
نتاجية  وخدمات االتصاالت اللحظيَّة في االرتقاء  .إلى مستويات غير مسبوقة الموظفينبأدائية وا 

بسلطنة ُعمان: "ُعمان اليوم من « سيسكو»وعن المشاركة المرتقبة، قال إياد الشماط، مدير عام 
بين أفضل بلدان الشرق األوسط على صعيد االستفادة من أحدث تقنيات المعلومات 

http://comex.om/2014/ar/


                                                             

ائها وتنافسيتها باالعتماد في االرتقاء بأد كبيراً واالتصاالت، وقطعت الشركات الُعمانية شوطًا 
، إلى جانب شركائها 2014على أحدث جيل من تلك التقنيات. وستنظم سيسكو خالل كومكس 

المرموقين، جلسات تفاعلية للتعريف بسبل االستفادة من القدرات الهائلة للشبكة بما يعزز وتيرة 
في تحديد معالم إنترنت االبتكار ويوجد المزيد من فرص األعمال. أخذت سيسكو بزمام المبادرة 

الذي يتيح اتصالية « شيء اإلنترنت لكل»المستقبل من خالل الفرص الهائلة المتأتية من مفهوم 
غير مسبوقة فيما بين األشخاص والعمليات والبيانات واألشياء والحكومات ووكاالتها حول العالم، 

جديدة، ناهيك عن الفوائد العديد األمر الذي سيوفر الكثير ويحّسن أداء الموظفين ويحقق إيرادات 
 المتحققة للمواطنين أنفسهم".

 

لى جانب  جناح »ضمن  101، بصفتها راعيًا بالتينيًا، يشارك بمنصة العرض «سيسكو»وا 
 الشركاء االستراتيجيون: «2014كومكس »في « األعمال

 «راعيًا تقنياً «: إنتل 
 ABC  وGBM  وITTC الرعاة الماسيون«: نسمة لالتصاالت»و 
 «راعيًا ذهبياً «في إم وير : 

 ة التالية:الحلول التقني« 2014كومكس »خالل « سيسكو»هذا ومن المقرر أن تعرض 
 :حلول شبكية ونقالة، من النهاية إلى النهاية، وأحدث  حلول المواصالت المتصلة

 جيل من حلول دعم اتصالية شبكات القطارات.
  :تمثل الحل األمثل لتجنُّب حلول المنهجية األمنية السابقة والالحقة والبينية

الشفافية وتنفيذ السياسات المشكالت الناجمة عن الحلول األمنية المجتزأة، مثل انعدام 
 األمنية على نحو غير متسق.

  دة تمثل جانبًا أساسيًا من مراكز البيانات المبتكرة:  (UCS)نظم الحوسبة الموحَّ
دة من  التي تغير األبعاد االقتصادية لمراكز البيانات من خالل توحيد « سيسكو»الموحَّ

دارتها ضمن منصة كل ما يتعلق بالَحْوَسَبة والتخزين والشبكات والتقن ية االفتراضية وا 
دة، األمر الذي يعزز البساطة التشغيلية ومرونة األعمال.  واحدة موحَّ

 «شيء اإلنترنت لكل »(IoE) ُيوِجد هذا المفهوم العديد من القدرات غير المسبوقة :
والتجارب الثرية في قطاعات الرعاية الصحية والنفط والغاز والنقل، األمر الذي 

« سيسكو»ور البنية التحتية الشبكية بما يواكب هذا المفهوم. وستعرض يستلزم تط
 Ciscoوموّجهات  Cisco Catalyst 6800ثالث منصات مبتكرة: محوالت 

http://www.abc.com.qa/
http://www.abc.com.qa/
http://www.gbm4ibm.com/
http://www.iitcworld.com/
http://www.vmware.com/


                                                             

4451-X ISR  د التي تحقق  Cisco Catalyst 3850ومحوالت النفاذ الموحَّ
 ة.التقارب بين الشبكات السلكية والالسلكية ضمن بنية تحتية فعلية واحد

 ،تجربة تنسيق مهام العمل عبر االتصالية المرئية على امتداد نقاط نهائية متعددة 
تتراوح من األجهزة النقالة إلى محطات االتصاالت الجماعية المرئية/التواجد عن ُبعد 

 Ciscoالحلول الجديدة « سيسكو»والهواتف المكتبية. وفي هذا اإلطار ستعرض 
DX-650 Desktop Collaboration Endpoint  وكذلكIntelligent 

Proximity Technology  للنقاط النهائية الخاصة بحلول التواجد عن ُبعد، وكذلك
التي تحقق  Business Edition 6000 Communication Serverحلول 

مفهوم تنسيق مهام األعمال ضمن منصة أحادية تجمع وتدمج االتصاالت الصوتية 
المكالمات الجماعية والرسائل الفورية وحلول التواجد عن والمرئية والنقالة والتراسل و 

 ُبعد ومزايا مراكز االتصاالت. 
 «:كومكس»تستضيف برنامجًا حافاًل بالفعاليات خالل النسخة الخامسة من « إنتل»

 8  تحقيق النقلة الفارقة في «: سيسكو»جلسة  – في فندق جولدن توليب 2014أبريل"
عن كيفية تحقيق نقلة هائلة في مجال « سيسكو»سيتحدَّث ممثل  –اإلنترنت النقال" 

اإلنترنت النقال، وسيشارك في جلسة حوارية بعنوان: "صياغة استراتيجية للمنهجية النقالة 
 للشركات".

 8  شراكة مع شركة ، في «سيسكو»تستضيف  – )دعوة خاصة( 2014أبريلGBM ،
مائدة مستديرة لكبار المديرين التقنيين تتمحور حول صناعة النفط والغاز، وتهدف هذه 
الفعالية للتعريف بأفضل الممارسات المتبعة والمرعيَّة عند صياغة وتنفيذ استراتيجية 

ركات لألمن اإللكتروني، ومناقشة الدور المؤثر للتقنية المعلوماتية في االرتقاء بأداء ش
 النفط والغاز حول العالم.

 9  ورشة عمل بعنوان « سيسكو»تستضيف  – في فندق جولدن توليب 2014أبريل
لتعريف المديرين التقنيين لدى شركات االتصاالت النقالة بدور « شيء اإلنترنت لكل»

الهيكليات الشبكية النقالة وخدمات القيمة المضافة وبرامج تعزيز اإليرادات في دعم نمو 
 لبرودباند النقال.  ا

تنظمه الشركة الُعمانية للمعارض والتجارة الدولية تحت رعاية هيئة تقنية « كومكس»ُيذكر أن 
 «.  جناح األعمال»ضمن  101في منصة العرض « سيسكو»الُعمانية، وتشارك  المعلومات

 
 –انتهى  -



                                                             

 
 للمعلومات الصحفية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط

http://newsroom.cisco.com/me 

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

، على مساعدة الشركات في استغالل NASDAQ: CSCO) المالية "ناسداك" تحت الرمز
المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الفرص 

الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء 
 .  http://thenetwork.cisco.com زيارة
### 

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 

.إن كافة العالمات التجارية  ademarkswww.cisco.com/go/trسيسكو التجارية عبر الموقع 
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
 1950 390 4 971+هاتف: 

mc.com-cisco@wallis 
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