Press Release
الشبكة الوطنية السعودية لأللياف البصرية تختار سيسكو إلدارة خدماتها بعقد متعدد
السنوات
سيسكو تقدم حلول الخدمات المدارة لتحسين اإلنفاق التشغيلي للشبكة (اوبكس) بنسبة
%25
الرياض ,أغسطس  :2015أعلنت سيسكو أن كال من شبكة األلياف الوطنية السعودية (اس ان اف ان) بالتحالف مع موبايلي (شركة
اتحاد االتصاالت) ,وشركة االتصاالت المتكاملة (اي تي اس) ,وشركة بيانات األولى ,قد اختاروا العمل مع سيسكو لتقديم الخدمات
المدارة الذكية والمصممة خصيصا لتشغيل شبكة األلياف البصرية السعودية ,كجزء من عقد مدته ثالث سنوات وقابل للتمديد لسنتين
إضافيتين.
يركز تحالف شبكة األلياف الوطنية السعودية (اس ان اف ان) ,أحد أكبر شبكات األلياف البصرية في العالم ,على تقديم خدمات وحلول
التواصل ,والخدمات المتنقلة ,وخدمات النطاق العريض ,وخدمات الربط واألقمار الصناعية ،والمشغالت الدولية والفردية في المملكة
العربية السعودية .مع حلول الخدمات المدارة من سيسكو ,سيستطيع االتحاد تقديم أحدث الحلول وأكثرها فعالية من ناحية التكلفة
للمصاريف التشغيلية (أوبكس) ,وأحدث الحلول التقنية والخدمات الذكية .وذلك من خالل االستفادة من األدوات والعمليات والموارد التي
ستوفرها سيسكو ،وبذلك يتم تقليل مصروفات النفقات التشغيلية بنسبة .٪25
أبرز الحقائق األساسية:






تم تأسيس شبكة األلياف الوطنية السعودية (اس ان اف ان) بتعاون مشترك بين شركة موبايلي ،شركة بيانات األولى لخدمات الشبكة
المحدودة )شركة تابعة موبايلي ( وشركة االتصاالت المتكاملة المحدود (آي تي اس) .وهي توفر أحدث شبكة ألياف بصرية في المملكة
العربية السعودية ،وتصل إلى جميع المدن الكبرى ،وأكثر من 22000كم من الشوارع والطرق السريعة ،وتوفر تغطية لنسبة  ٪99من
السكان .وتغطي الشبكة ,بما لديها من توصيلية متمازجة بالكامل وقدرة واسعة ,أكثر من 13800كيلومترا في أكثر من  35مدينة
رئيسية في جميع أنحاء المملكة وتوفر ما يصل إلى  / 100Gbps 40باإلضافة إلى الربط الخدمي .كما تم توسيع الشبكة لربط الدول
المجاورة مثل اليمن ،اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت واألردن ،وأكثر من ذلك مما يمكن إضافتها في المستقبل
القريب.
من العوامل الرئيسية لنجاح االتحاد هو تطوير خدمات مخصصة به عوضا عن استخدام الحلول الجاهزة .وسوف تقدم سيسكو مركز
عمليات للشبكة (ان او سي) يعمل على مدار الساعة ,باإلضافة لخدمات طرفية  ISP/OSPمن خالل تقديم الخدمات المدارة الشاملة
بدءا من إدارة األخطاء ،وإدارة التغيير والتكوين إلى تحسين وإدارة األداء باالستفادة من قدرات سيسكو في التشغيل اآللي للخدمات ,مما
سيسمح لالتحاد بالتركيز على النقاط األساسية والجوهرية ألعمالهم من خالل تجربة تسويقية مبتكرة وقوية ,تجربة المستخدم والمحافظة
على العمالء والتمكين.
ومع استمرار "اإلنترنت لكل شيء" في خلق مزيد من الروابط والتي تتطلب زيادة حصة موارد العاملين في تقنية المعلومات ,فإن
الخدمات المدارة من سيسكو ستضع االتحاد في الطليعة ,بدون الحاجة إلضافة موارد جديدة أو أخطار .وستمكنهم هذه الحلول من
تطبيق تقنيات تمكين األعمال وتفعيل العديد من اإلمكانيات مثل المشاركة ,الفيديو ,إحضار التقنية الخاصة (بي يو او دي) ,السحابة
االلكترونية ,والتسليم االفتراضي عبر عبر شبكة قوية وخبرات متخصصة.
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اقتباسات المدراء التنفيذيين:
مزيد ناصر الحربي ,رئيس قسم التقنية في موبايلي" :تعد الخدمات المدارة نقلة نوعية في طريقة استهالك المؤسسات لنفقات العمليات ،مما
سيقود الكفاءة التشغيلية وأداء الشبكة لمعايير الصناعة الدولية .بوصف موبايلي كرائدة في مجال توفير الخدمات في المملكة العربية السعودية،
ومن خالل الدخول في هذه االتفاقية مع سيسكو فإننا سنتمكن من ضمان حصول عمالئنا على أفضل نوعية خدمات والتي ستتجاوز التوقعات و
ستمكننا من تلبية احتياجات جميع مؤسسات األعمال".
أشرف إسماعيل إبراهيم ،رئيس تنفيذي أول ،التشغيل و الصيانة ،موبايلي ":تميز الخدمات المدارة هو هدف صعب المنال لجميع مشغلي
ومزودي الخدمة ,لكننا في موبايلي وشركة بيانات األولى شركة بيانات األولى سنواصل التزامنا تجاه عمالئنا لتحقيق هذا الهدف ,ألن التميز
يجري في دمنا كرائدين في مجال مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية ,و بوجود سيسكو كمتعهد الخدمات المدارة لدينا سوف نضمن
استمرار التميز لعمالئنا".
معين عبد هللا ,المدير التنفيذي الفني في شركة االتصاالت المتكاملة (اي تي سي) ":من الناحية االستراتيجية فنحن نحرص دائما على تحسين
تجربة عمالئنا وإثراء الطريقة التي يديرون بها أعمالهم ,مع تقديم أفضل جودة للخدمات في المملكة العربية السعودية .ومن خالل هذه الشراكة
مع شركة سيسكو ،فإننا نؤكد التزامنا تجاه هذه االستراتيجية عن طريق توفير أعلى درجات الخدمات المدارة كواحدة من استثماراتنا الرئيسية
لحلول األعمال الوطنية والدولية".
أمجد األشقر ,نائب رئيس العمليات في شركة االتصاالت المتكاملة (اي تي سي) ":منذ نشأتها ،فقد خلقت شبكة األلياف الوطنية السعودية (اس
ان اف ان) قيمة كبيرة لعمالئنا من الشركات والناقلين .وتعاوننا مع سيسكو هو معلم هام آخر في التنمية المستمرة لالتحاد ,لتعزيز األداء الكلي
للشبكة باإلضافة إلى الخفة التشغيلية نحو هدفنا بتجاوز توقعات عمالئنا بشكل دائم مع تقديم أعلى جودة للخدمة".
باولو كامبولي ,رئيس أعمال مزود الخدمة العالمي ورئيس قسم تقنية مبيعات مزود الخدمة ,سيسكو ,الشرق األوسط وأفريقيا ":نحن فخورون
ألن اتحاد الشركات قد اختار العمل مع شركة سيسكو لتشغيل الخدمات المدارة لشبكة األلياف الوطنية السعودية (اس ان اف ان) .إن الطلب على
الخدمات المدارة يزداد عالميا مع سعي الشركات لترشيد النفقات التشغيلية ولتصبح رقمية من أجل تبني كامل لعصر اإلنترنت لكل شيء .من
خالل تقديم خدمات سيسكو المدارة ،فإن اتحاد شبكة األلياف الوطنية السعودية (اس ان اف ان) سيسعى لتقديم أعلى قدر من العروض ،وإلى
الوصول إلى قطاعات جديدة في السوق".
النهاية

روابط  /عناوين:
• أنباء الشرق األوسط:
http://newsroom.cisco.com
• لمزيد من التفاصيل حول خدمات سيسكو المدارة لمقدمي الخدمات تفضل بزيارة:
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/operations-management/managed-service/index.html
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حول موبايلي:
تأسست شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) عام  2004من قبل تحالف تقوده شركة "اتصاالت" ،والتي تتخذ اإلمارات العربية المتحدة
مقرا لها .موبايلي هو االسم التجاري الرسمي لشركة اتحاد اتصاالت ،المعروف بوصفه مزود خدمة الهاتف المحمول الثاني في المملكة
العربية السعودية .شركة اتصاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة تمتلك  ٪27.4من أسهم موبايلي ،بينما تمتلك المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية  . ٪11،85موبايلي تمتلك الغالبية العظمى من األسهم في الشبكة الوطنية السعودية األلياف (اس ان اف ان)
بتآلف  KM 14000منظم كابل األلياف البصرية ،مدارة في  7حلقات للحماية الكاملة والتي تغطي  35مدينة سعودية باإلضافة إلى
وصولها على  60موقعا مركزيا رئيسيا لالتصاالت السلكية ونقاط رئيسية الوجود ،ومكملة مع  20من حلقات األلياف داخل المدن
السعودية الكبرى .وعالوة على ذلك ،موبايلي هي المستثمر الرئيسي في مشاريع الكوابل البحرية العالمية الرئيسية والتي من المتوقع أن
تكون جاهزة في المستقبل القريب.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعhttp://www.mobily.com.sa :
حول شركة االتصاالت المتكاملة (آي تي سي):
شركة االتصاالت المتكاملة (آي تي سي( هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في تقديم خدمات االتصاالت وحلول وخدمات النطاق
العريض وخدمات الربط البيني واألقمار الصناعية ،والمشغالت الدولية والفردية ،والخدمات السحابية والخدمات المدارة .قد حققت
الشركة في  10سنوات فقط العديد من اإلنجازات الهامة بما في ذلك 17000-كيلومتر لشبكة األلياف الوطنية المستقلة ،ومراكز خدمية
عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة ،باإلضافة إلى  7بوابات دولية والتي تربط المملكة مع بقية العالم ,وأول اتفاقية لمستوبات الخدمة
(اس ال ايس) في المملكة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن شركة االتصاالت المتكاملة تقدم نهجا فخما وفريد من نوعه ،مع المختصين لكل
قطاع األعمال .وقد حصلت شركة االتصاالت المتكاملة ,على مر السنين ,على ثقة الشركات العظمى في المملكة كشركة رائدة في
مجال خدمات اإلنترنت و تم منحها تراخيص  ISP ،VSATو .DSPوقد تلقت شركة االتصاالت المتكاملة أيضا شهادات ISO
 )ISMS( 27001 ISO ،2008 :9001و.)SMS( 20000 ISO
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعhttp://www.itc.sa :
حول سيسكو:
سيسكو ) ،(NASDAQ: CSCOهي الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تساعد الشركات على اغتنام
الفرص للمستقبل من خالل إثبات أن األشياء المدهشة يمكن أن تحدث عند توصيل غير المتصلين سابقا .للحصول على األخبار الحالية،
يرجى الذهاب إلى http://thenetwork.cisco.com
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية مسجلة لشركة سيسكو و  /أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى .
وهناك قائمة من العالمات التجارية سيسكو ويمكن االطالع عليها هنا www.cisco.com/go/trademarks.إن العالمات التجارية
ألي طرف ثالث والمذكورة هي ملك ألصحابها .استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

