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مدراء سيسكو يستعرضون تجارب الشركة الرائدة خالل فعاليات "كومكس "2016
مسقط ،سلطنة ُعمان xx ،أبريل  :2016أعلنت سيسكو عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر االتصاالت وتقنية
المعلومات "كومكس"  2016الذي يقام بين  14 – 12أبريل  2016في مركز ُعمان الدولي للمعارض في مسقط .وخالل

مشاركتها ،تستعرض سيسكو كيف تمهّد الدول والمدن والشركات التي تتبنى التحول الرقمي الطريق أمام النمو المستدام
ودعم االبتكار وايجاد فرص العمل التي تواكب متطلبات المستقبل.

يلعب التحول الرقمي وانترنت األشياء دو ًار حيوياً هاماً في تسريع الحكومات والمؤسسات ألعمالها وتوفير تجارب جديدة
ذات تكلفة مخفضة لتحسين حياة المواطنين والعمالء.

ويستعرض مدراء سيسكو المشاركون في "كومكس"  2016جوانب هامة من عدة مواضيع أبرزها:
التغير آت ال محالة" للسيد محمد كيالي ،مدير هندسة النظم لدى سيسكو ،وذلك في الساعة
" التحول الرقميّ :
 11.30يوم  12أبريل.
" تسريع التحول الرقمي في الدول" للسيد جون هونهاوت ،المدير العام لدى سيسكو عمان ،الساعة  10.50يوم
 13أبريل

 " تقنية المعلومات السريعة في سياق بنية تحتية ترتكز على التطبيقات" للسيد سكوت مانسون ،رئيس البنى
الهندسية لدى سيسكو في الشرق األوسط وتركيا ،الساعة  10.40صباح يوم  14أبريل.

" كيف يسهّل التحول الرقمي التجارة اإللكترونية بمستويات جديدة تماماً" للسيد سكوت مانسون ،رئيس البنى
الهندسية لدى سيسكو في الشرق األوسط وتركيا ،الساعة  12.10يوم  14أبريل.
في تعليقه على المشاركة قال السيد جون هونهاوت ،مدير عام سيسكو عمان" :تتضافر الجهود في عمان لالستفادة من
إمكانات االتصاالت وتقنية المعلومات بهدف تحول السلطنة إلى مجتمع معرفي مستدام .ويوفر كومكس ،أحد أبرز
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فعاليات التقنية التي تشهد إقباالً ضخماً في المنطقة ،الفرص المثالية لسيسكو لتستعرض ريادتها وخبراتها في مجال التحول

الرقمي".

تقدم سيسكو عروضها خالل الفعالية بالتعاون مع شريكها الخليج للحاسبات اآللية  GBMفي الجناح رقم  601قرب
مدخل الشركات  ،حيث يتواجد المدراء التنفيذيون وخبراء التقنية في الشركة للقاء العمالء ومناقشة نجاح الشركة في مجال
إنترنت األشياء والمدن الذكية.

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

زيارةhttp://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/trademarks.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك
ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.
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