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«سيسكو» و«عمانتل» تباشران مشروعاً لتوفير تغطية شبكية ونقالة فائقة
للسوق ال ُعمانية

«سيسكو» و«عمانتل» تهدفان توفير اتصالية نقالة متطورة َّ
ومعززة لدعم "عُمان الذكية"
على امتداد كافة قطاعات األعمال الرأسية األساسية
مسقط ،سلطنة عمان
أعلنت اليوم «سيسكو» على هامش معرض ومؤتمر االتصاالت وتقنية المعلومات «كومكس »2015

عن أن «عمانتل» ،المزود الرائد بحلول االتصاالت المتكاملة بسلطنة ُعمان ،أنهت بنجاح مكاملة
حزمة حلول  Cisco Universal Small Cell Solutionفي شبكة اتصاالتها النقالة كجزء من

مشروع تجريبي يهدف إلى دعم القاعدة المتزايدة من مشتركيها.

وتتميز حلول الخلية المصغرة المتكاملة ،من النهاية إلى النهاية ،من «سيسكو» بالتدرجية بما يتالءم

مع مباني الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

وفي سلطنة ُعمان ،كما هو الحال في أرجاء العالم ،زادت خالل األعوام القليلة الماضية أهمية
الشبكات النقالة على نحو غير مسبوق مع توقع أن يتضاعف عدد الوصالت الشبكية من جهة ،وأن
تتضاعف حركة البيانات المتدفقة عبر الشبكات  11مرة خالل األعوام الخمسة المقبلة .وفي مواجهة

الطلب الهائل والمتواصل على الشبكة ،تستهدف «عمانتل» في استثمار حلول الخاليا المصغرة

َّ
المقدمة عبر األجهزة النقالة على
لتحقيق األداء الفائق والمردود األمثل من خدمات األفراد والشركات
امتداد شبكات الجيلين الثالث والرابع والشبكات الالسلكية واي-فاي .وستوفر الخاليا المصغرة متعددة

وس َعة عالية داخلية.
التقنيات (للجيلين الثالث والرابع وواي-فاي) تغطية أفضل للصوت والبيانات َ

وتحقق تقنية الخاليا المصغرة ما تتطلع إليه الشركات التي تعتبر التغطية الشبكية الكاملة على امتداد

مقارها أم ار ضروريا ،وليس من باب الرفاهية .وستدعم تقنية الخاليا المصغرة كافة قطاعات األعمال
ِّ

الرأسية على امتداد سلطنة ُعمان:

 المستشفيات ومنشآت الصحة العامة
 مراكز التسوق التجارية

 المطارات ومراكز المواصالت
 المنشآت الرياضية

 الفنادق ومراكز المؤتمرات

 أبراج المكاتب الكبرى والمباني العالية
 المنازل والتغطية السكنية
 المناطق الريفية والنائية

وفي هذا الصدد ،قال بدر سعود محمد الزيدي ،المدير األول لتصميم شبكات النفاذ لدى «عمانتل»:

"نعمل في عمانتل دون كلل الختيار ونشر أحدث التقنيات المبتكرة التي توفر لمشتركينا ب ُعمان أفضل
تغطية شبكية نقالة وأفضل تجربة على اإلطالق ،فمشتركونا ُهم ركيزة نجاحنا .وأضاف" :نتطلع في

«عمانتل» إلى تحسين التغطية النقالة لخدمات الصوت والبيانات عبر جميع شرائح السوق العمانية ،وال

سيما عند االستخدام داخل المباني .وقد اخترنا إجراء تجربة تتعلق بحلول الخاليا المصغرة من «سيسكو»
نظ ار لما تتمتع به من مرونة وسهولة في النشر ،وسنعمل في الخطوة التالية على استكشاف الكيفيات
والحيثيات التي يمكن من خاللها لعمالء «عمانتل» االستفادة أكثر من حلول الخاليا المصغرة من

«سيسكو»".
من جانبه ،قال إياد الشماط ،مدير عام «سيسكو ُعمان»" :يسرنا أن نعمل مع عمانتل لنشر حلول الخاليا

المصغرة المؤسسية في ُعمان .وحسب تقديرات خبراء سيسكو فإن أغلب النمو في حركة البيانات النقالة
سيكون داخل المباني ،األمر الذي يؤكد األهمية المتزايدة لتقنيات الخاليا المصغرة ضمن استراتيجيات
شركة االتصاالت الخاصة بالخدمات النقالة .ونحن واثقون أن حلول سيسكو المتكاملة ،من النهاية إلى

النهاية ،والمناسبة لكافة فئات المباني مع اإلدماج الكامل لتقنية واي-فاي ،ستوفر الدعم األمثل لعمانتل
وقاعدة عمالئها في المستقبل".

ووفقا للتحديث األخير لتقرير «مؤشر سيسكو للشبكات المرئية :توقعات حركة البيانات النقالة عالميا بين
 2014و »2019من المتوقع أن يزداد على نحو هائل نمو الحركة النقالة خالل األعوام المقبلة ألسباب

عديدة ،منها التوجه نحو اقتناء أحدث األجهزة النقالة ،واالتصاالت فيما بين األجهزة ،والنفاذ الواسع إلى

الشبكات الخلوية السريعة .وعلى سبيل المثال ،في عام  2014استحوذت الحركة النقالة "الذكية" على 88
بالمئة من حركة البيانات النقالة حول العالم ،مع حوسبة متقدمة/قدرات الوسائط المتعددة والحد األدنى من

اتصالية الجيل الثالث ،لكن من المتوقع أن تبلغ النسبة المذكورة  97بالمئة بحلول العام  .2019ووفقا

للمؤشر المذكور ستشهد بلدان الخليج نموا سريعا في حركة البيانات النقالة ُيعد من بين األسرع في العالم،
وبمعدل نمو سنوي مركب  62بالمئة.
التعليق على الصورة :بدر سعود محمد الزيدي ،المدير األول لتصميم شبكات النفاذ لدى «عمانتل» ،و

إياد الشماط ،مدير عام «سيسكو ُعمان».

-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 عالميا 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
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