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Business Value Proposition

Cloud Services

ADOPTING TO MEEZA’S

CLOUD SERVICES IS SO SIMPLE
AND SECURE
Organisations globally find themselves
increasingly adopting the cloud strategy for
most of their day-to-day applications. Cloud
Services that range from plain messaging to
unified communications are becoming more
and more popular with the emergence of
telecommuting and a wide array of handheld
devices available to access these services
anytime and anywhere.
Payroll solutions and collaboration or socalled file sharing solutions are gaining
a lot of ground in this race to enhance
productivity.
While most companies clearly realise costreduction at the onset, they find flexibility
in adopting the cloud to be very attractive.
What most people describe as a “Try-AndBuy” and “Pay-Per-Use” programs are
inherent intangible benefits.
On the other hand, agility and scalability also
account as main reasons for adoption.
MEEZA is at the forefront in providing Cloud
Services and on top of the above cited
benefits, we offer some unique values.

Guaranteed Uptime

MEEZA’s network of Highly Redundant,
Resilient and Secure Tier III Data Centres
called M-VAULTS can confidently guarantee
99.98% uptime.

Commitment to International
Standards
MEEZA’s passion to adopt and adhere to
industry best practices adds more value to
the already robust hardware infrastructure.
On top of having ITIL Certified IT
Professionals, MEEZA has obtained and
maintained the following certifications, to
name a few...:
•
•
•
•

ISO 20000-1:2011 Certification
ISO 27001:2005 Certification
ISO 9001:2008 Certification
LEED Gold and Platinum Certification

Highly Secure Environment

MEEZA has a dedicated team of IT Security
experts that are tasked to watch over our IT
infrastructure 24 x 7. Since all our resources
are in Qatar, our cloud data is kept securely
in the region.

Excellent Customer Service

MEEZA was recently awarded 3 Star
Certification from Service Desk Institute
(SDI). This is a first award of its kind granted
to an IT service provider in Qatar.
Lastly, MEEZA has the team of experts that
can help you identify which applications
are worth taking from your own private
cloud to the MEEZA cloud and how we can
seamlessly migrate them to and from your
premises to our cloud infrastructure. In
short, we are fully equipped to help you plan
and roll out your Private, Public and Hybrid
Cloud Strategies.

Delivers World-Class IT Services & Solutions
Ranging from Data Centre Services to Cloud Services, MEEZA offers
flexible and scalable IT Services and Solutions that deliver real advantage
to our clients.

If you want to learn more on how you can benefit
form this service, contact MEEZA at:
T +974 4405 1000
F +974 4405 2000
E info@meeza.net
www.meeza.net

بيئة �آمنة للغاية

متلك �رشكة ميزة فريق متخ�ص�ص من خرباء �أمن تكنولوجيا
املعلومات املكلفني مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا
 كما ان جميع اخلدمات تقدم من.املعلومات على مدار ال�ساعة
 وذلك يت�ضمن حفظ بيانات اخلدمات ال�سحابية، دولة قطر
.ب�شكل �آمن يف املنطقة

خدمة ممتاز للعمالء

Star ح�صلت �رشكة ميزة على �شهادة فئة الثالث جنوم
Service(  من معهد الدعم اخلدمي3 Certification
 وهي اجلائزة الأوىل من نوعهاDesk Institute (SDI

التي متنح ملزود خدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف
.قطر
 متلك �رشكة ميزة فريق من اخلرباء الذين ي�ستطيعون،و�أخريا
�أن امل�ساعدة على حتديد التطبيقات التي ت�ستحق نقلها من
،مواقع اال�ست�ضافة اخلا�صة بكم اىل �سحابة �رشكة ميزة
وكيفية ا�ستخدام هذه التطبيقات ب�سال�سة يف �أماكن عملكم
 �رشكة.عن طريق االت�صال املبا�رش بالبنية التحتية ال�سحابية
ميزة باخت�صار جمهزة بالكامل مل�ساعدتكم على تخطيط
وطرح ا�سرتاتيجياتكم ال�سحابية على ال�شبكات اخلا�صة
.والعامة والهجينة

توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 تتعهد �رشكة ميزة بتقدمي حلول، بدءاً من خدمات مراكز البيانات و�صو ًال اىل اخلدمات ال�سحابية
 ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة، وخدمات تكنولوجيا املعلومات تت�صف مبرونة الأداء وقابلية التو�سع
.لعمالئها

، �إذا �أردت �أن تعرف كيف ميكن ل�رشكة ميزة �أن تقدم هذه املزايا
:يرجى االت�صال
+974 4405 1000 هـ
+974 4405 2000 فـ
info@meeza.net بـ
www.meeza.net

كود

تطبيق ملقم

التطبيقات

م�ستخدم الجوال

قاعدة البيانات

مستخدم الكمبيوتر

القيم امل�ضافة للأعمال

اخلدمات ال�سحابية

اعتماد اخلدمات ال�سحابية

من �رشكة ميزة �أمر يف غاية الب�ساطة و�أكرث �أمن ًا
تعتمد ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ب�صورة متزايدة على
اال�سرتاتيجية ال�سحابية يف معظم التطبيقات امل�ستخدمة
يومياً ،وقد اكت�سبت هذه اخلدمات �شعبية �أكرث ف�أكرث مع
ظهور و�سائل متعددة لالت�صال عن بعد وجمموعة وا�سعة
من الأجهزة املحمولة التي تتيح الو�صول �إىل هذه اخلدمات
يف �أي وقت ويف �أي مكان ،حيث والتي ترتاوح من الر�سائل
الب�سيطة �إىل �أنظمة االت�صاالت املوحدة.

جاهزية م�ضمونة

بف�ضل �شبكة مراكز بيانات �رشكة ميزة املرتابطة واملرنة
والآمنة التي تعرف ب  M-VAULTSوامل�صنفة وفق
معايري  ،tier IIIميكن ل�رشكة ميزة �أن ت�ضمن بثقة ن�سبة
توافر ت�صل لغاية % 99,98

الإلتزام باملعايري العاملية

كما ان حلول جداول الرواتب وحلول التعاون � -أو ما ي�سمى
بحلول م�شاركة البيانات – حققت الكثري من التقدم يف هذا
املجال لدورها الفعال يف تعزيز الإنتاجية.

ت�ؤكد �رشكة ميزة على تبني �أف�ضل املمار�سات والتطبيقات
والتزامها بتنفيذها  ،حيث ي�ضيف هذا الإلتزام املزيد من
القيمة على البنية التحتية ،هذا التفاين وااللتزام باجلودة
�أك�سبنا ال�شهادات التالية:

ويف حني �أن معظم ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات حتقق وب�شكل
وا�ضح انخفا�ض يف التكاليف� ،إال �أنها وجدت املرونة يف
اعتماد ال�سحابة �أكرث جاذبية  .وما ي�صفه معظم النا�س
بربامج "ا�شرتي بعد التجربة " و "الدفع ح�سب اال�ستخدام"
هو حتتوي يف الواقع فوائد كامنة غري ملمو�سة.

• �شهادة 20000:2011 ISO
• �شهادة 2005: 27001 ISO
• �شهادة 9001:2008 ISO
• �شهادة  LEED Platinumو LEED Gold

ومن ناحية اخرى ،تعترب �رسعة االنتقال وقابلية التو�سع
ك�أ�سباب رئي�سية العتماد اخلدمات ال�سحابية.
�رشكة ميزة متواجدة يف الطليعة لتقدمي اخلدمات ال�سحابية،
فهي متنح عمالئها العديد من امليزات بالإ�ضافة �إىل الفوائد
املذكورة �أعاله ،كما متنحهم قيم م�ضافة فريدة من نوعها.

