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سيسكو تطرح حلول "موبيليتي آي كيو" المتطورة التي تجسد قوة الشبكات
المرئية في قطر

 Ooredooقطر هي إحدى شركات االتصاالت الثالث التي تدعم اإلطالق العالمي لحلول
سيسكو الستقصاء معلومات األعمال

برشلونة ،إسبانيا
أطلقت شركة سيسكو حلول  Mobility IQالمتطورة ،وذلك خالل مشاركتها ضمن فعاليات المؤتمر
العالمي لالتصاالت المتنقلة  ،2015وهي عبارة عن حلول تحليلية متطورة ومتنقلة قائمة على مفهوم
البرمجيات كخدمة ،التي من شأنها أن تفتح الباب أمام قوة الشبكات البصرية ،وتحقيق نتائج لم يسبق لها

مثيل في قطاع األعمال عن طريق مقدمي الخدمات.

وتعتبر شركة  Ooredooقطر إحدى شركات االتصاالت العالمية الثالث التي تدعم هذا اإلطالق
العالمي ،إلى جانب كل من الشركة دويتشه تيلكوم األلمانية ،وشركة تليكوم إيتاليا اإليطالية.
وتعمل حلول  Mobility IQالمتطورة على جمع البيانات من الشبكات الالسلكية "واي فاي" وشبكات
الجيل الثالث  3Gوشبكات الجيل الرابع  LTEالالسلكية والنشطة ،وذلك بهدف تأمين رؤية ضمن الزمن
الحقيقي للشبكة ،والمستخدم ،وعمليات استقصاء معلومات األعمال.

وبفضل هذه اآللية الجديدة ،أصبح بإمكان مقدمي الخدمات وعمالئهم من الشركات تقديم خدمات الهواتف

المحمولة القيمة والجديدة والمتنوعة في مجال التسويق والخدمات المدارة لعمالئهم ،مع تحقيق مستويات
جديدة من الكفاءة التشغيلية للشبكة.

كما أظهرت آخر اإلحصائيات وجود فرصة كبيرة وغنية أمام مزودي خدمات االتصاالت في منطقة
الشرق األوسط ،وذلك إثر التوقعات التي أشارت إلى معدالت النمو األسرع لحركة البيانات المتنقلة التي

ستشهدها منطقة الشرق األوسط وأفريقيا على مستوى العالم بحلول العام  ،2019بزيادة قدرها 15

ضعف ،وفقاً لمؤشر الشبكات المرئية لشركة سيسكو وحركة البيانات المتنقلة عالمياً للفترة ما بين
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عالوةً على ذلك ،يعود الفضل إلى ارتفاع عدد األجهزة المحمولة ،واالتصاالت بين األجهزة ،وشبكات
اتصال الهواتف المحمولة عريضة النطاق ،في تسجيل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ألسرع معدل نمو

على مستوى العالم في سرعة اتصاالت الهواتف المحمولة ،وانتشار األجهزة المتوافقة مع البنى التحتية

المتطورة  .IPv6وبحلول العام  ،2019ستمثل البيانات المتنقلة  40بالمائة من إجمالي حركة البيانات
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،ونتيجة لذلك ستتفوق نسبة تفريغ حركة البيانات عبر شبكات الواي

فاي على نسبة حركة البيانات عبر شبكات االتصال.
وتعتبر دولة قطر إحدى أفضل الدول المتصلة بالشبكات على مستوى العالم ،فهي تحتل المرتبة الثالثة
على صعيد منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في عدد االشتراكات بشبكات النطاق العريض المتنقلة النشطة،

التي بلغت  76.8بالمائة خالل العام  ،2013وفقاً لتقرير حالة شبكات النطاق العريض  ،2014الصادر
عن االتحاد الدولي لالتصاالت.

باإلضافة إلى ذلك ،تهدف شركة  Ooredooقطر إلى جعل دولة قطر األفضل على مستوى العالم في
مجال شبكات النطاق العريض ،وذلك بدخول  %100من شبكات الجيل الرابع  4Gوشبكات "إل تي إي"

 LTEالمتطورة ،وعريضة النطاق ،والمصنوعة من األلياف البصرية ،حيز الخدمة خالل العام .2015

وتماشياً مع رؤية شركة  Ooredooقطر الرامية إلثراء حياة عمالءها ،قامت الشركة بتنفيذ البنية التحتية
لتقنية المعلومات واالتصاالت المتقدمة الخاصة بالمشاريع العمالقة في دولة قطر ،وذلك من خالل
االستعانة بحلول استقصاء معلومات األعمال ،التي فتحت الكثير من الفرص أمام الشركة في مجال

الترويج اإلعالني لتجارة البيع بالتجزئة ،واألمن والسالمة ،والمدن الذكية.

وفي هذا الصدد ،قال محمد حمودي ،المدير العام لشركة سيسكو قطر" :سيتمكن عمالئنا من مزودي
الخدمة في قطر من تحقيق قفزة نوعية باستخدام حلول  Mobility IQللتحول في أعمالهم من أجل

إطارستراتيجية شركة سيسكو تجاه مزودي
ا
الوصول إلى أعلى مستويات الربحية من عائدات أعمالهم ،في

الخدمات .وتساعد هذه الحلول الجديدة والقوية مقدمي الخدمات وعمالئهم من الشركات على اإللمام
بشكل أوسع بطبيعة حركة ونشاط شبكاتهم ،والعمل على تحسين مستويات تقديم الخدمة ،ما سينعكس

بالنتيجة على ارتفاع سقف إيراداتهم".

ومن جانبه ،قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ،الرئيس التنفيذي لشركة  Ooredooقطر" :باعتبارها

شركة االتصاالت األسرع نمواً على مستوى العالم من حيث اإليرادات ،فقد استطاعت شركة Ooredoo

قطر احتالل مكانة رائدة في مجال االبتكار والتميز بكل ما يتعلق بتقديم التجارب المتفوقة لعمالئنا.
فالحلول المتنقلة ،بما فيها شبكات الواي فاي وشبكات الجيل الثالث  3Gوالجيل الرابع  ،4Gهي المفتاح

الرئيسي لتحقيق رؤيتنا المتمثلة بإثراء حياة الناس واالرتقاء بها ،وهي تقع في صميم وجوهر كافة

عملياتنا ،وتعد استراتيجية نشر خدمة شبكات الواي فاي إلى جانب خدمات شبكاتنا الخليوية الخطوة

األولى والرئيسية في هذا المسار.

وأضاف" :إن استنباط المعرفة من الشبكات هي الخطوة الرئيسية التالية التي سنتخذها لمساعدة قاعدة

عمالئنا وشركاء األعمال بالتفوق في نتائج أعمالهم ،وهذا هو السبب وراء مشاركتنا لرؤية حلول

 Mobility IQمن شركة سيسكو الرامية إلى تأمين استقصاء المعلومات ضمن الزمن الحقيقي ،وذلك

بأسلوب بصري وسهل التكوين لكل عميل من الشركات ،مع العمل على دمج خدمة شبكات الواي فاي

والشبكات الخليوية معاً .كما أننا ملتزمون بتحري اإلمكانيات المتاحة والضرورية لدفع عجلة هذه الرؤية،

والمضي في هذه الرحلة".

التعليق على الصور( :من اليمين إلى اليسار)
 -1سعادة الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ، Ooredoo
جون تشامبرز ،الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو

 -2جون تشامبرز ،الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو ،وليد السيد ،رئيس العمليات في Ooredoo
قطر ،خالل اإلطالق العالمي لحلول استقصاء المعلومات لمزودي خدمات االتصاالت.

 -3سعادة الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ، Ooredoo
وجون تشامبرز ،الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو ،يلتقيان خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت

المتنقلة لتعزيز العالقات بين الشركتين.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات
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.

