
                                            
 

ي 
ا�ة مع س�سكو لتقد�م الخدمات األمن�ة الُمدارة �ن كة ُعمان داتا بارك تعقد �� ��

 أعقاب نجاح إطالق مركز الب�انات بالدقم 
 

كة 2018 أغسطس 12 –سلطنة ُعمان مسقط،  وس�سكو عن تطبيق عمان داتا بارك لحلول س�سكو  ُعمان داتا بارك: أعلنت ��
ي تقدمها لحما�ة النقاط النهائ�ة.  مج�ات الخبيثة، وذلك ضمن خدماتها األمن�ة المدارة الئ�  المتقدمة للحما�ة من ال��

 
ي سلطنة عمان، وتقدم الخدمات السحاب�ة المدارة والبن�ة السحاب�ة �شار إ� أن ُعمان داتا بارك �ي أول مزّود لل

خدمات المدارة �ن
ي السلطنة.  

ة �ن ة والصغ�ي ك وخدمات األمن المدارة لل�ل من المؤسسات ال�ب�ي  العامة وخدمات الموقع المش��
 

اير  ي ف��
ي الدقم، اس2018و�ن

ي ُعمان، وذلك �ن
كة مركزها الثالث للب�انات �ن ي كل من واحة ، أطلقت ال��

ن �ن تكماًال لمرك��ــها الفّعالني
 المعرفة بمسقط ومنطقة الوط�ة. 

 
ي الدقم.  

ي مركز الب�انات �ن
ا�ة مع س�سكو لتقد�م خدمات األمن المدارة �ن كة عمان داتا بارك عقدت ��  ومن الجدير بالذكر أن ��

 
ي تعل�قه ع� األمر قال 

كالمهندس�ن ، الرئ�س التنف�ذي ل�� ي ا�ة مع س�سكو قرارا� : "ة عمان داتا باركمقبول الوهيئ� لت ال��
�
شك

ي تتسم باالستقرار والتوف  مع رؤ�تنا الرام�ة لتقد�م خدمات مرا�ز الب�انات الئ�
�
كة عمان داتا بارك، تماش�ا  منذ انطالق ��

�
ات�ج�ا ر اس��

كتنا ف�ما ن واصل التوسع ونفتتح مركز الب�انات الثالث، الدائم و�مكان�ة االعتماد عليها. ال تزال س�سكو مزود التقن�ة األبرز ل��
ي واحة المعرفة 

 من نجاح مرا�ز الب�انات �ن
�
ي المركز الجد�د انطالقا

 من أن س�سكو ستمنحنا المزا�ا ذاتها �ن
�
ن تماما ح�ث كنا واثقني

ي مرا�ز الب�انات، باإلضافة
ي الوط�ة. و�فضل حلول س�سكو للشبكات والحوسبة والتعاون واألمن �ن

إ� العد�د من  مسقط و�ن
نا من ضبط إجما�ي تكلفة المل��ة وتجّنب التعق�دات ف�ما 

�
ن خدماتنا الحلول األخرى، فقد تمك عملنا ع� تع��ز المرونة وتمي�ي

ن  ك�ي ي الدقم، نتطلع إ� تقد�م الخدمات السحاب�ة للجهات الحكوم�ة والتجار�ة مع ال��
�شكل ملموس. ومن خالل مركزنا للب�انات �ن

 �شكل كب�ي ع� قطاع البنوك والتم��ل. 
 

، المدير العام لدى س�سكو ُعمانبدورە قال  ي
وتزو�دها بالحلول سكو إ� العمل مع عمان داتا بارك : "تتطلع س�ع�ي اللواى�

مج�ات  –الجد�دة المتعددة  ي البن�ة السحاب�ة والشبكات المعرفة بال��
بما فيها أداء التطب�قات واالعمال، البن�ة التحت�ة المدارة �ن

ي الشبكات بواقع  –
ي الثان�ة." 40مع أداء قابل للتوسع �ن

 غ�غابت �ن
 

ي هذا الس�اق قال 
، المدير العام ميو�ن ي

امالمخاطر واال إلدارةثم اللواى� ن : "تتيح لنا الحما�ة المتقدمة من لدى عمان داتا بارك ل��
ي تمنع الهجمات المتقدمة  مج�ات الخبيثة من س�سكو إمكان�ة تزو�د عمالئنا بالج�ل الجد�د من حلول أمن النقاط النهائ�ة الئ� ال��

ات وتكشف عنها و�ستج�ب لها. فالحما�ة المتقدمة من س�سكو تنتهج مقار�ة سحاب�ة تجاە استقصاء التهد�دات وتحل�ل الملف
ي تقدمها عمان داتا بارك. كما أن الحلول المتطورة تواصل رصد وتحل�ل  ن للخدمات األمن�ة المدارة الئ� ّ مما �جعلها عامل تم�ي
ي تخف�ض الزمن الالزم للتحقيق والعالج و�شارك 

و�سج�ل كافة األ�شطة بهدف ال�شف عن السلوك�ات الخبيثة، لتساعد بالتا�ي �ن
ي المسها التهد�د ع�� الشبكة." المعلومات االستقصائ�ة تلقا  مع جميع األجهزة الئ�

�
  ئ�ا

 
 انت�

 
 عن س�سكو  

ي بورصة ناسداك بالرمز 
نت من العمل منذ عام ) CSCOس�سكو (المدرجة �ن ن اإلن��

�
ي تمك ي مجال التكنولوج�ا والئ�

.�ساعد 1984�ي الرائد العال�ي �ن
ي التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقم�ة المستقبل�ة اليوم. ا�تشف الم��د ع�� الرابط 

كاؤنا المجتمع �ن  موظفونا ومنتجاتنا و��
thenetwork.cisco.com  ����وتابعنا ع� تCisco@ . 
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