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«بنك االئتمان الكويتي» يختار حلول «سيسكو» لالرتقاء بأداء
مركز البيانات

البنك الرائد بدولة الكويت ينشر حلول الحوسبة السحابية ومراكز البيانات من «سيسكو»
لتوسيع نطاق ابتكارات التقنية المعلوماتية وتسريع األعمال بُغية إثراء خدمات العمالء

مدينة الكويت ،دولة الكويت
أعلن اليوم بنك االئتمان الكويتي عن نشر منصة منظومة الحوسبة الموحَّدة Unified Computing

) System (UCSمن سيسكو لدعم البنية التحتية الشبكية لمركز البيانات .وستشمل تقنية البنية التحتية

الشبكية أيضاً بيئة الحوسبة السحابية بما يسهم في تمكين البنك الرائد من توسيع رقعة أعماله والحد من

المخاطر المنطوية وتسريع طرح المزيد من الحلول المصرفية.

وتتغلَّب منظومة الحوسبة الموحَّدة من سيسكو على تحديات األعمال الحقيقية المتمثلة في جمع وادماج
وقرر بنك االئتمان الكويتي
وظائف الحوسبة والتخزين والشبكة ضمن بنية تحتية واحدة للتقنية المعلوماتيةَّ .
نشر تلك المنصة المتقدمة من سيسكو من أجل تحقيق فوائد ملموسة على صعيد تقليص التكلفة الكلية

للملكية ،وتبسيط إدارة مراكز البيانات وتعزيز كفاءتها.
ويقول خبراء سيسكو إن حقبة «إنترنت كل شيء» تقود اليوم نحو حفز االبتكار وتعزيز فرص األعمال،
غير أنها تنطوي في الوقت ذاته على تحديات تواجه قيادات وادارات التقنية المعلوماتية .وفي هذا السياق،
سعى بنك االئتمان الكويتي إلى االرتقاء بمنظومة أعماله عبر خدمات جديدة عبر اإلنترنت تعزز نمو

أعماله وتقلّص التكلفة التشغيلية في ٍ
آن معاً ،وفي الوقت ذاته تحد من المخاطر ،وتزيد مرونة منظومة

األعمال .ووجد البنك الرائد ما يحقق كل ذلك في بيئة الحوسبة السحابية من سيسكو.

وتمثل منصة منظومة الحوسبة الموحَّدة من سيسكو تبسيطاً فائقاً للهيكلية التقليدية ،األمر الذي يقلص إلى
حد كبير عدد األجهزة التي يتعين على الشركة أو المؤسسة المعنية شراءها ونشرها وصيانتها .وأظهرت

التجربة الموثقة الشركات والمؤسسات حول العالم الكثير من الفوائد االقتصادية والتشغيلية لمنصة منظومة

الحوسبة الموحَّدة من سيسكو والتي تشمل:

 تقليص عدد المرات الالزمة إلعداد وتزويد الشبكة بنسبة  87بالمئة
 تقليص كمية الكوابل بنسبة  77بالمئة

 تقليص تكلفة المهام اإلدارية الجارية بنسبة  77بالمئة
 تقليص تكلفة الكهرباء والتبريد بنسبة  53بالمئة

وتكمن أهمية الحوسبة السحابية في تمكين الشركات الشرق أوسطية من نشر التقنية االفتراضية على
امتداد البنية التحتية الفعلية للتقنية المعلوماتية ،مع توقع خبراء سيسكو أن تتضاعف كمية البيانات
المتدفقة عبر مراكز البيانات حول العالم ثالث مرات ،وأن تستحوذ الحوسبة السحابية على  76بالمئة من

ُمجمل حركة مراكز البيانات .ويتيح مثل هذا النمو المتسارع فرصاً هائلة على صعيد ابتكار وتسريع تطور
األعمال ،وأدرك بنك االئتمان الكويتي األهمية الحاسمة لنشر التقنية االفتراضية على امتداد نظم الخوادم

من أجل امتالك بيئة حوسبة سحابية آمنة.

وفي هذا السياق ،قال [السيد طارق العصيمي/مدير مركز نظم المعلومات/بنك االئتمان الكويتي]:
"سيحصل بنك االئتمان الكويتي من سيسكو على أحدث جيل من حلول مراكز البيانات لدعم وتدعيم البنية
التحتية للتقنية المعلوماتية لدينا بما يواكب الحاجة إلى تطبيقات جديدة في قطاع الخدمات المالية

والمصرفية بالكويت ،وبما يسهّل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من اإلنتاجية والمرونة واألداء الفائق
والشفافية والبساطة التشغيلية ،واقتران كل ذلك بتقليص التكلفة التشغيلية .وفي نهاية المطاف من المهم أن
َّ
المقدمة إلى عمالئه في ظل تنافسية عالية ،وسنعتمد
يواصل بنك االئتمان الكويتي زخم تطوير الخدمات

على حلول سيسكو لتحقيق كل ذلك".

من جانبه ،قال زيدون عـربد ،المدير العام لشركة سيسكو في الكويت "يزداد دور وتأثير مراكز البيانات

ينصب
حول العالم ،السيما مع اهتمام الشركات بتقليص بند االستثمار في البنية التحتية التقنية بحيث
ّ
وستزود سيسكو بنك االئتمان
الجزء األكبر من اهتمامها واستثمارها على أنشطة األعمال المحورية.
ّ
َّ
المقدمة لعمالئها بدولة
الكويتي بحلول عملية وسريعة وموثوقة لتمكينه من االرتقاء بحزمة الخدمات
الكويت .وفي ظل التقارب المتواصل بين التقنيات بما يتناسب مع الجيل المقبل من اإلنترنت ،ترى

سيسكو فرصة فريدة إلدماج أحدث االبتكارات التقنية والحلول المتكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات ،مثل

بنك االئتمان الكويتي ،من اقتناص فرص األعمال بسرعة وكفاءة وبطرق غير مسبوقة ،واالستمرار في

الوقت ذاته بتطوير ونمو أعماله وتوفير تجربة شبكية غير مسبوقة لعمالئه .ونتطلع إلى نشر حلول

سيسكو في مقر وفروع البنك الرائد في أنحاء البالد خالل األشهر والسنة المقبلة".
-انتهى-

معلومات للمحررين
بنك االئتمان الكويتي
تتمثل رسالة بنك االئتمان الكويتي في تيسير االئتمان العقاري واإلجتماعي في دولة الكويت وفقاً لقانون
إنشائه عبر تقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية من األسر الكويتية لبناء المساكن أو لشـرائها أو

لزيادة االنتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو إلصالحها وترميمها.

ولتحقيق هذا الهدف يعمل بنك االئتمان الكويتي دون كلل لالرتقاء بكفاءة وقدرات العاملين لديه لبلوغ
أعلى معدالت رضا الجمهور ،مثلما يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين بتطبيق

المعايير العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وانشاء بوابة اإللكترونية يستطيع من خاللها المواطن أن
يحصل على جميع الخدمات من البنك من أي مكان وفي أي زمان ،وبتفعيل سياسة تنوع مصادر

االستثمار لدى البنك سيستطيع االستمرار في تحسين خدماته لفترة طويلة دون تحمل خزينة الدولة أعباء

إضافية.

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.
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واليس لالستشارات التسويقية

هاتف+971 4 390 1950 :

cisco@wallis-mc.com

