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 لخدمات المدارةتقديم ال "سيسكو"ختار تاالتصاالت السعودية 
 

التبديل المتعدد  شبكةاألساسية لتلبية االنتشار الواسع لخدمات المدارة للتوقعان اتفاقية  "سيسكو"واالتصاالت السعودية 
 البروتوكوالت لالتصاالت السعودية

 
في مجال اتفاقية عن توقيعها  "سيسكو"شركة اليوم ت أعلن :(2015مارس  15)الرياض، المملكة العربية السعودية 

دارة العمليات التشغيلية اليومية و ، لخدمات المدارة لمدة ثالث سنوات مع شركة االتصاالت السعوديةا ومراقبة ركز تشغيل لما 
 شبكة االتصاالت كمركز مزود للخدمات. 

 
مختلف السعودية تلبية احتياجات وتوقعات عمالئها في  ستراتيجية عمل شركة االتصاالتكان التركيز الرئيسي إللطالما 
محفظة خدمات البيانات ذات النطاق توسيع شركة الاالتصاالت، وكان من بين أهم وأبرز المبادرات التي أطلقتها  قطاعات
التصاالت امن توافر شبكة والمتميزة تحقيق أعلى المستويات الممكنة وتطويرها والتي من خاللها يمكن للشركة العريض 

تجربة وبشكٍل رئيسي إلى االرتقاء وعلى نحٍو جذري بهذه االتفاقية في حين تهدف األداء واألمان والمرونة. االرتقاء بمستوى و 
مستوى الخدمة ومؤشرات األداء ات اتفاق)والمنافسة من األداء  ومتقدمة جدا  عالية  الحفاظ على مستوياتٍ عبر شركة العمالء 
تخدم من شأنها أن تحقيق النتائج التي وفي الوقت ذاته السوق مواصلة تبوء مكانة متقدمة في واضح على  زٍ مع تركي ،الرئيسية(

 . االتصاالتومجال شركة الالقطاعات الرئيسية في 
 

لعالية تتميز بالشمولية والجودة االتي تكنولوجيا المعلومات  خدماتومن خالل اتفاقية الخدمات المدارة الموقعة، ستقدم "سيسكو" 
هي األوسع واألقوى من نوعها تزيد من  مدارةاتصاالت وخدمات  شبكةيضمن الوصول إلى شكٍل االتصاالت بشركة لصالح 

بالمائة.  99.999التي تضمن توافر الشبكة بنسبة  الخدمة مستوى اتفاقاتمن خالل  ،هاوتوافر الشركة بخدمات  موثوقيةال نسبة
أن يوفر مستويات رصد أعلى واستجابة هذا من شأنه و على مدار الساعة،  الخدمة مزودل ةالمدار  شبكاترصد ال إلى باإلضافةو 

 أسرع لكافة الخدمات. 
 

 عناوين وحقائق رئيسية: 
   سلط ونها تك "سيسكو"االتصاالت السعودية وشركة من  لكلٍ  هاما   يمثل تطورا  هذه توقيع اتفاقية الخدمات المدارة  إن

الشركة كافة الخدمات التي تقدمها وتشمل  ،التصاالتشركة ابديل المتعدد البروتوكوالت لالت الضوء على أهمية شبكة
خالل أفضل الخدمات المدارة من  احتياطيتم تدعيمها على نحٍو وي "سيسكو"منصات وأفضل على أحدث دار والتي ت  

 ."سيسكوالتي تقدمها "
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 ينالنهائي ينفي أنشطة المستخدم غير مسبوقٍ  لسعودية نموا  شركة االتصاالت افي شبكة البيانات األساسية حاليا   تشهد ،
 .مقبلةلعدة سنوات للشبكة األساسية و ممكن  أفضل أداءٍ في تحقيق ستمرارية وتضمن هذه االتفاقية اال

 وفي سيسكو"بين شركة االتصاالت السعودية والتي تجمع ينة العمل الطويلة والمتتعزز هذه االتفاقية عالقة ذلك ك ،"
جودة وذات ال ة األكثر تقدما  يخدمات الشبكبالعمالئها قت ذاته تضمن مواصلة شركة االتصاالت تزويد مختلف الو 
تلبي خدمات عالمية متقدمة ر يتوف. وبموجب االتفاقية سيتم إنشاء مركز خدمات مدارة لشركة االتصاالت لعاليةال

 بناء تجارب مميزة وعالية المستوى للعمالء. على شركة وتساعد في نهاية المطاف اللعمالء االحتياجات اليومية 
 

 تعليقات المدراء التنفيذيين:
 

 STCالمهندس عبداهلل الزمامي ، نائب الرئيس للشبكة في 
من التقليل من  شركة االتصاالت السعودية تمكينسيعمل على  سيسكواتفاقية في مجال الخدمات المدارة مع على توقيع الإن  "

طاقمنا المؤلف من لقى على عاتق وطأة المهام الروتينية الم من والتخفيف ،أو إعادة توزيعها المعلومات تكنولوجيا موارد
رد على أسئلة واستفسارات مكتب االستعالمات والعمل على وال التوجيه أجهزة، كمراقبة العالية المهارات ذوي منموظفين 

قسم تكنولوجيا المعلومات وبالتالي  موظفي إنتاجية مر أن يزيد منفي نهاية األهذا من شانه و . ينالمستخدممعالجة مشاكل 
وسهولة تنقل طاقم العمل  الخدمة جودة تحسين وبالتالي ستراتيجيةاإل المشاريع علىأكثر  التركيزالشركة من  وظفيم تمكين
دماج  من لكلنقلة نوعية  االتفاقيةهذه  لوتمث .واألداء اإلنتاجيةوخدمات جديدة أثبتت تحقيق مستويات متقدمة من  تكنولوجيا وا 
 الريادي موقعها على الحفاظركة االتصاالت على عد وبال شك شتسا أن شأنها منوالتي  وسيسكو السعودية االتصاالت شركة

 ." ممكن أداءٍ  أفضل تقديمعبر والمتميز 
 

 المدير العام لسيسكو في المملكة العربية السعوديةالمهندس محمد العبادي، 
تحقق شركة س المضافة، القيمةذات  اإلنترنت بروتوكول على القائمة خدماتتقديم الل المدارة الخدمات إلى التحول اللخ من"

 الخدمات رسومتشمل و  ،تخفيضات كبيرة تحقيق خاللها من يمكن رئيسية مجاالتٍ  أربعة فيكثيرة  فوائداالتصاالت السعودية 
 رسوم تخفيض على الفور، بحيث تكون الشركة قادرة وعلى والنقل المعلومات يةتقن تكاليفو  المعداتاألجهزة و و  التقليدية
بالمائة،  20 بنسبةوالمعدات  األجهزة وتكاليفبالمائة،  21 بنسبة المعلومات تقنية تكاليفبالمائة، و  49 بنسبة الخدمات
تخفيضات على ال هذهعميم ت يمكنعذ ذلك من سيسكو، وب المدارة الخدمات اعتماد بعدبالمائة وذلك  10 بنسبة النقل وتكاليف
تحقيق مستويات عالية من  ضمانهذا من شأنه و لالستفادة منها،  السعودية العربية لمملكةداخل ا االتصاالتشركة  عمالء

 ." ولكافة الجهات النواحيوالتميز من كافة  رضاال
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 روابط/عناوين:

  :أخبار الشرق األوسطhttp://newsroom.cisco.com/me 
  ٍيرجى زيارة "وكسيس"من الخدمات المدارة من المعلومات حول  لمزيد ، 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise/managed-services-

enterprise/net_business_benefit0900aecd801f8ef7.html 

 –انتهى  -

 
 حول شركة االتصاالت السعودية:

كة العربية السعودية، وتعمل تعتبر شركة االتصاالت السعودية شركة  رائدة في تقديم خدمات االتصاالت المتكاملة في الممل
بشكٍل متواصل على االستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع االتصاالت بهدف تلبية احتياجات 

 عمالئها، وال سيما في ظل عالٍم متغير يتغير فيه دور االتصاالت واستخداماتها.
 /http://www.stc.com.saلمزيٍد من التفاصيل، يرجى زيارة 

 
 :حول سيسكو

والتي تساهم في مساعدة ( الشركة األولى عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات NASDAQ: CSCO)شركة سيسكو تعتبر 
عبر ربط األشياء مختلف الشركات على اغتنام الفرص المستقبلية من خالل التدليل على إمكانية الحصول على نتائج مذهلة 

. لإلطالع على آخر األخبار والمستجدات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني باإلنترنت لم تكن مرتبطة من قبل
http://thenetwork.cisco.com. 

 /أو إحدى الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان  سيسكو و ت َعد سيسكو وشعار سيسكو عالماٍت تجارية أو عالماٍت تجاريٍة مسجلة لشركة 
. العالمات www.cisco.com/go/trademarksأخرى، ويمكن اإلطالع على قائمة العالمات التجارية للشركة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني 

رة ألطراف ثالثة هي عالمات مملوكة ألصحابها بجانب كل عالمة، واستخدام كلمة شريك ال يعني ضمنيًا وجود عالقة شراكة بين سيسكو التجارية المذكو 
 وأي شركة أخرى.
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