التميزيف إدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات
إستشارة | إدارة | تشغيل

اخلدمات ُ
املدارة

دعم احلكومة
والشركات يف جميع
أنحاء قطر
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تعزيز فعالية تشغيل خدمات تكنولوجيا
املعلومات

0
0

اإلمتيـــــــاز

والثقة بخدمات تكنولوجيا
املعلومات

حتسني درجة املوثوقية.
خفض التكاليف التشغيلية

 0تنظيم عمليات إدارة
خدمات تكنولوجيا
املعلومات وإدارتها.
 0زيادة حجم العائد على
االستثمار.

أطالق ُ
القدرات احلقيقة
للعمليات التشغيلية
لتكنولوجيا املعلومات.
تقدم اخلدمات املدارة بواسطة شركة
منهجا شام ًال لتقييم وحتسني
معلوماتية
ً
املرونة والقابلية للتوسع والتدرج ،أو خفض
استخدام العمليات التشغيلية لتكنولوجيا
املعلومات ،لتحقيق الفائدة القُ صوى لألعمال.

منذ عام  ،2008قدمت شركة معلوماتية
خدمات الرقمنة جملموعة كبرية من
اجلهات احلكومية واملؤسسات التجارية
يف جميع أنحاء قطر.
يستفيد عمالءنا من عالقتنا الوثيقة مع
أبرز مزودي تكنولوجيا املعلومات العاملية
ومزودي اخلدمات باإلضافة إىل سمعتنا
الطيبة يف تنفيذ املشاريع لنكون معًا
شركاء يف النجاح.
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حتسني الكفاءة
التشغيلية
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متكني منو األعمال
 0الشريك املميز يف
خدمات تكنولوجيا
املعلومات لتحقيق
منو اسرتاتيجي مثايل
لألعمال.

Managed Services
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الفوائد الفعلية
للخدمات ُ
املدارة
ُ
املتكاملة

التغلب على التحديات اليومية للبنية األساسية

خفض معدل خماطر تكنولوجيا املعلومات
كن مبادرًا  -راِقــب
حتسني املوثوقية من خالل مراقبة خدمات تكنولوجيا املعلومات االستباقية والفعالة
على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع.

متتع بروح الفريق  -ســاعـــِد

إمكانية التنبؤ بالتكاليف الشهرية بشكل مسبق

رفع مستوى رضا العمالء .إدارة متطلبات تكنولوجيا املعلومات اليومية للمستخدمني
النهائيني من خالل نقطة اتصال واحدة ودعم األوىل متواصل.

ُقم بالرتكيز َ -
ش ِّغ ْ
ــــل
عزز إتاحة خدمات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بك ،مع تنظيم العمليات التشغيلية
وزيادة عائد االستثمار من خالل الرتكيز على اسرتاتيجيات عملك

كن قو ًيا ،ا ِْد َعــــم

تتمتع بدعم اخلرباء .استفد من فريق الدعم املؤهلني اخلاص بنا داخل  /خارج املوقع
واإلمكانيات اخلارجية.

احصل على الدعم من خرباء على مستوى عال

وفر احلماية  -أمــــــِّن

كن على ثقة بتوفر إجراءات استباقية ووقائية لضمان توفر خدمات األعمال اخلاصة بك
وموثوقيتها.

ُقم بالتغطيةَ ،و ِّظ ْ
ـــف

تغطية نقص عدد طاقم العمل ،وأي ثغرات أو فجوات يف توفري املهارات عرب عملك مع
املواهب ذوي اخلربة على جميع املستويات.

عزز خدمات تكنولوجيا املعلومات املتاحة لك
Managed Services
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خدمات مرنة حسب
الطلب لتحقيق
الفوائد الفعلية.

الرتكيز على
املستقبل
البنية األساسية ُ
املدارة
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اخلدمات األمنية
ُ
املدارة

حتسني موثوقية ومرونة
وقابلية البنية األساسية
لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اخلاصة بك.
تعمل خدمات البنية
األساسية املدارة لتكنولوجيا
املعلومات لدينا مع البنية
االساسية يف املوقع إلنشاء
حلول متخصصة.

توفر شركة معلوماتية جمموعة واسعة
من القدرات يف قطاع اخلدمات املدارة
لتكنولوجيا املعلومات عرب  6نطاقات
أساسية ميكن تخصيصها ً
وفقا مليزانيتك
وأهداف عملك.

اإلتصاالت
ُ
املوثقة

حتسن أمن
املعلومات

اإلتصاالت
ُ
املوحدة

اخلدمات األمنية املُ دارة
تعزيز مرونة عملك ومواكبة
تطورات أمن املعلومات
املتغرية باستمرار .
ُيمكن للخدمات األمنية
املُ دارة مساعدتك يف
حماية بياناتك بشكل مسبق،
وحماية أنظمة تكنولوجيا
املعلومات اخلاصة بك على
مدار الساعة.

درجة األداء
القصوى

كن األول
دائما
ً

مكتب اخلدمات املدارة

الشبكات املدارة

التطبيقات ُ
املدارة

خدمات التحكم

إدارة الشبكات اخلاصة بك
بشكل استباقي لتحسني
اخلدمات والتخفيف من
انقطاع اخلدمة

ضمان نقطة اتصال
واحدة خلدمات تكنولوجيا
املعلومات :تلقي املكاملات
وتسجيلها  ،وتقدمي دعم
الصف األول  ،أو التصعيد
إىل فريق دعم الصف الثاين
املناسب للحد من أي انقطاع
أو تعطل لالعمال.

تقدمي القيمة من خالل
املراقبة الفعالة للعناصر
املهمةللعمالء مما يتيح
اإلخطار واحلل الفوري.

ضمان موثوقية التطبيقات
احليوية لألعمال و جتنب
االضطرابات التجارية
املكلفة.
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حافظ على تركيزك،
واسمح لفريق تكنولوجيا
املعلومات اخلاص بك
بالرتكيز على األهداف
األساسية لألعمال التي
تعزز االبتكار وتخطو
بعملك إىل األمام.

شريك أعمالك
املوثوق

توفر معلوماتية خدمات إدارة إحتياجاتك من
تكنولوجيا املعلومات بطريقة شاملة ومرنة
وموفرة للتكلفة ،والتي سوف متكن فريق
تكنولوجيا املعلومات اخلاص بك من حتقيق
نتائج مميزة يف حتقيق أهداف الشركة.

على مدار الساعة
راقب

ساعد

مراقبة أداء اخلدمة.

املستوى األول من الدعم.

مراقبة توفري اخلدمة.

مقاييس الدقة ألفضل الية اتصال
من الدرجة األوىل.

اإلخطار والتنبيه وتقدمي
التقارير.
اخلدمات اخملصصة
واملشرتكة.
اخلدمات داخل وخارج
املوقع.

جمموعة متنوعة من قنوات االتصال.
دعم اللغات املتعدد.
الدعم الداخلي واخلارجي.
تسجيل األصوات.
ميزة إدارة خدمات تكنولوجيا
املعلومات.

خدمات القيمة املضافة
متنحك خدمات القيمة املضافة التي نوفرها لك إمكانية الوصول إىل الوظائف واملرافق التي ميكنها رفع
مستوى حلول التحول الرقمي اخلاص بك إىل حلول تبي إحتياجاتك الكلية بشكل كامل.
سيعمل فريقنا املتخصص معك لتحديد حلول األعمال املثلى ألهدافك اإلسرتاتيجية
اسرتاتيجية حمفظة تكنولوجيا املعلومات | التصميم الهيكلي | تكامل النظام | التحول إىل اخلدمات السحابية

شغل
اتفاقيات مستوى اخلدمات
املدفوعة مبؤشرات األداء
الرئيسية.

الدعم

األمن

التغطية اخملصصة ودعم
اخلط الثالث.

حماية  360درجة ألصول
املعلومات.

إدارة املشكالت واحلوادث.

خدمات دعم قائمة على
إتفاقية مستوى اخلدمة.

تقييم نقاط الضعف.

إدارة طلب اخلدمات.

الدعم داخل وخارج املوقع.

إدارة التغيري واإلصدار.

الفحص الصحي الدوري.

تقدمي التقارير وإدارة االمتثال
لتكنولوجيا املعلومات.

احملافظة الوقائية.

إدارة أحداث املعلومات األمنية.
حتليل تدفق احلركة.
حتليل الربجميات اخلبيثة.
الفحص اجلنائي والتحليل.

طاقم العمل
جمموعة كبرية من املوظفني
املوهوبني يف جمال
تكنولوجيا املعلومات.
اخلربات يف خمتلف التقنيات.
اخلربات الدولية متحدثون
باللغة العربية وغريها.
مزيج من الدعم داخل املوقع
وخارجه وبالقرب منه.

إدارة أعمال املورد.

اخلدمة الذاتية القائمة على شبكة
اإلنرتنت.
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شراكة
وثقة يف األعمال

نوفـــر جمموعة متكاملـــة
من اخلدمات
اخلدمات احلكومية
خدمات الرعاية الصحية
خدمات النقل

نسعى جاهدين لتحقيق رضا العمالء
التام وحتقيق ذلك من خالل طرق تواصلنا
ومعرفتنا الدقيقة وإهتمامنا بالتفاصيل.

التميز يف إدارة خدمات
املعلوماتية
نحن نفخر بتقدمي إطار عمل مكتبة البنية
التحتية للمعلوماتية ،و معايري  ISO20Kيف
حتقيق عملياتنا التنظيمية.

املعرفة الواسعة
يحمل خربائنا مهارات واسعة مع خربات
عميقة يف جمال حلول تكنولوجيا املعلومات
ملساعدتك على حتسني اإلنتاجية واخلدمات
اخلاصة بك.

خربات التكامل احلكومية
واألعمال ال ُتجارية.

تقدم معلوماتية خربة جتارب مرتاكمة
يف جميع مراحل إدارة خدمات تكنولوجيا
املعلومات يف كافة القطاعات احلكومية
واألعمال اخلاصة.

املوارد املرنة لتناسب
احتياجاتك.
املزيج املثايل بني توفري املوارد داخل وخارج
املوقع وبالقرب منه .لتحقيق التوازن املناسب
بني التكلفة والفوائد للعمالء.

التطور املستمر
مبادرات التطور املستمر من أجل حتسني
اإلنتاجية وتعزيز القدرة على التنبؤ وحتسني
توافر اخلدمات والقدرة على حتمل التكاليف.

اخلدمات اجلمركية
خدمات التطبيقات
اخلدمات املدارة
خدمات التدريب اإللكرتوين
خدمات التقارير الذكية والتحليالت والتكنولوجيا
الرقمنة وإدارة امللفات االلكرتونية
اخلدمات األمنية
خدمات مركز اإلتصال
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للتواصل معنا
العنوان
الطابق رقم  ،16برج املدينة (برج فندق مريوت
ماركيز ) ،شارع عمرو اخملتار ،اخلليج الغربي،
الدوحة ،قطر ،ص.ب24069 :
هاتف
+974 4499 2888
فاكس
+974 4499 2855
بريد إلكرتوين
contactus@malomatia.com
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