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 تك سنترك وأومني كالودز تتعاونان 

 الشبكات الواسعة النطاق بخدمة  القطريةلتزويد السوق 
 SD-WANالمعّرفة بالبرمجيات  

 

 
 

 إلى باإلنترنت التقليدية االتصال نماذج من المؤسسات انتقال لتعزيز  جديدة شراكة عن ُتعلنان كالودز  وأومني سنترك تك
 وكفاءة  بأمان السحابة على القائمة الحديثة الشبكية التحتية البنى اعتماد

 
  واألمان  والسحابة التكنولوجيا لخدمات الحلول التكنولوجية المركزية، المزود المميز شركة سنترك،  تك من كل أعلنت

   المعّرفة النطاق واسعة الشبكات مجال  في الرائدةالشركة العالمية  كالودز، وأومني قطر؛ في والتشغيل
  الشبكات ، ومزود الخدمات التي تتيح للشركات االستفادة من مزايا الحوسبة السحابية من خالل  SD-WANبالبرمجيات

 عن عقد شراكة جديدة بينهما. اليوم ذاتية اإلدارة، النطاق واسعة
 



 

  
 

 
 

  تك سنترك
، الدوحة، قطر 30535 ب.ص.  

  9111 4422 974+ هاتف:
www.teccentric.com 

 من  بالكامل  االستفادة  إمكانية  لها  ُيتيح  ، حيثكخدمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجياللمؤسسات القطرية    التعاون   هذا  يوفر 
 الشراكة  هذه  وتهدف.  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حلول  في  لالستثمار   الحاجة  دون   أعمالها  لتوسيع  المؤسسية  الحلول

 من  كالودز   أومني  تمتلكها  التي  المتنوعة  سنترك والمحفظة  تك بها  تتمتع  التي  المحلية  والمعارف  الخبرات  من  االستفادة  إلى
  السحابة  إلى  ترحيل البيانات خدمات   تشمل والتي ، SD-WANبالبرمجيات المعّرفة النطاق واسعة  الشبكات وحلول  خدمات

  التحّول   عملية  تسريععلى    القطرية  تعزيز قدرات المؤسسات   أجل   من  ،األمنية  الُمدارة  الخدمات  من  وغيرها  بها  واالتصال
 . السحابة على القائمة الشبكية التحتية البنى إلى باإلنترنت لالتصال التقليدية النماذج من بسالسة واالنتقال الرقمي

 
  المؤسسات كالودز أومني  خدمات  ُتزود: "سنترك تك لشركة  العام  المدير  الحلبي، باسل قال الموضوع، هذا على وتعليقا  
  والعمل من خالل  وسرعة  أمان  بكل السحابة إلى واالنتقال سهولة، بكل السوق  تشهدها التي التطورات لتواكب الالزم بالدعم
 أننا نواصل تزويد سيما  ال ،أومني كالودز ُتقدمها التي الحلول وُيعد هذا التعاون استراتيجيا  بفضل. السحابية التحتية البنى

 ". الرقمي التحول للنجاح في جهودها في مؤسسات ال  لتمكين خططنا مع ، التي تتزامنوالحلول بالخدمات القطرية السوق 
 

من   الدولة، في  التكنولوجيا أقسام وقادة لشؤون المعلومات التنفيذيين الرؤساء لتمكين منظومتنا قائال : "نقوم ببناء وتابع
  الكاملة القيمة على حصولهم  ، بما يضمنالمحلي الدعم عن  فضال   والتحّول، التطوير  وقابلية  االبتكار  فرص خالل توفير 

 ".المتوفرة الحلول لجميع
 

اإلقبال العالمي   من  نشهده  ما  ضوء  في: "كالودز   أومني  إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس  عيد،  عمرو  قال  جانبه،  ومن
  خدمات  بأحدث المؤسسات  تزويد إلى  كالودز  أومني تهدف الهجينة، العمل وبيئات  الخامس الجيل تكنولوجيا المتسارع على

  شبكات   مستقبل  يحمله  لما  وجاهزيتها  مرونتها  من  ُتعزز   نوعية  نقلة  بمثابة  لتكون   واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  حلول
  الرقمي   المشترك  وخط  الرابع  الجيل   شبكات  من  ممكنة  قيمة  أقصى  تحقيق  على  ذاته  الوقت   في  تعمل  بينما  الخامس،  الجيل

 .المتماثل غير 
  

  تكنولوجيا حلول أحدث ُيقدم، والذي بالبرمجيات المعّرفة للشبكات الرقميةمزود للخدمات  أول  كالودز  أومني وُتعد
  للقطاع مملوكة الطبقات متعددة آمنة عالمية  شبكات  طريق عنحيث توفر تلك الخدمات   واالتصاالت، المعلومات

  تحالفها خالل  من كخدمة  SD-WAN بالبرمجيات المعّرفة النطاق واسعة الشبكات تقنيات أحدث بتقديم كما َتِعدُ . الخاص
 .  قطر  في سنترك تك مع االستراتيجي

 
  المساس باألمان دون  التكاليف إدارة وتحسين واألداء  المرونة مستويات تعزيز  فرصة للمؤسسات  التحالف هذا وُيتيح

  وتسريع التغيير  إدارة على  والحكومات المؤسسات   لمساعدة متكاملة ُمدارة موحدة تجربة الخدمات هذه وُتوفر . والموثوقية
  في  الرقمي التحول رحلة للمساهمة في دعم للغاية مهما   سنترك عامال   تك مع عالقتنا  وُتعدّ . لديها الرقمي  التحول أنشطة

 ". قطر  دولة
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 حول تك سنترك  لمحة 
 

لعمالئها حلول التحول الرقمي التي تعزز النتائج طويلة األمد، وتساعد  ، شركة الحلول التكنولوجية المركزيةتقدم تك سنترك، 
على توفير مزايا تنافسية حقيقية وطويلة األمد، فضال  عن خدمات األعمال التقليدية. وتسعى الشركة لدعم عمالئها في تحقيق 

 ال التحول الرقمي. القيمة جراء الجهود التي يبذلونها والنشاطات االستثمارية التي يقومون بها في مج
 www.teccentric.com: لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 marketing@teccentric.com :طريق عن معنا التواصل ُيمكنكم
 

 حول أومني كالودز  لمحة

. وتستخدم الشركة تقنيات  كخدمة واالتصاالت المعلومات تكنولوجياشركة رائدة في مجال توفير حلول   كالودز  أومنيُتعد 
 التشغيلية التكاليفتقليل  جانب إلى السحابة مستويات جميع عبر التطبيقات  أداءالشبكة في الوقت الفعلي لتحسين  تحسين

  متخصصة ببوابات اتصاال   28 عن  يزيد ما الشركة وتمتلكإلى أقصى درجة ممكنة.  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا
  تأمين على القدرة يمنحها ما دولة، 28 في االتصاالت خدمات مشغلي من 8و السحابية للخدمات مزود 1,600 بـ تربطها
  أوبشكل آمن وموثوق بالتطبيقات الموجودة في السحابة  النهائيين والمستخدمين ُبعد عن والعاملينفروع المؤسسات  اتصال
 .  العالمفي جميع أنحاء  البيانات مراكز 

  على  الشركة حسابات  متابعة أو niClouds.comOm زيارة ُيرجى المستجدات، آخر  على ولالطالع  المعلومات من لمزيد
  .االجتماعي التواصل منصات

 marketing@omniclouds.com: طريق عن معنا التواصل ُيمكنكم
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