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مع خبرة تزيد عن 30 عامًا في المملكة العربية السعودية، قادرون على 
تفّهم احتياجاتك وتحديات أعمالك، لنقّدم لك حلواًل تقنية متكاملة مع 

االمتثال للقوانين واللوائح المحلية...

تشمل القطاعات التي تخدمها BTAS في جميع أنحاء المملكة: القطاع 
العام والتعليم والرعاية الصحية والضيافة والسفر والنقل والخدمات 

اللوجستية والتصنيع والبيع بالتجزئة والسلع االستهالكية والطاقة والنفط 
والغاز والخدمات المالية، كما نقّدم الدعم لكلٍّ من الشركات المحلية 

والعالمية ذات االحتياجات المحلية.

BTAS هي القناة الرسمية لخدمات BT العالمية، مع أكثر من 200 موظف 
يحرصون على دعم عمالئنا في المملكة العربية السعودية.

نساعد فريقك على أن يكون أكثر إنتاجية، 
ومؤسستك على أن تكون أكثر كفاءة ، 

وعمالءك أكثر سعادة وأنظمتك أكثر أمانًا. 
مع محافظ الحلول الشاملة لدينا ، نسعى 

لتلبية جميع متطلبات تكنولوجيا المعلومات 
الخاصة بك.

قدرتنا على الجمع بين التقنية العالمية 
والوصول إليها وتسليمها وتنفيذها محليًا 

هو مفتاح نجاحنا.



نبذة عن الخدمات و المنتجات

األنظمة المتكاملة لإلتصاالت 
وتقنية المعلومات

صناعة حلول تقنية جديدة
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حلول متكاملة ومبتكرة
نهدف إلى إقامة عالقات قوية مع عمالئنا كشركاء في االبتكار

نوّفر مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تقدم 
خدمات البنية التحتية للشبكة، واالتصاالت الموحدة، وتقنيات الفيديو عن بعد، 

والحلول الالسلكية والتحليالت ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والشبكات وأمن 
المعلومات والحلول الذكية إلنترنت األشياء وشبكات MPLS المحلية والعالمية.

تقترن جميع خدماتنا باالستشارات لضمان الحلول التي تناسب احتياجات عملك 
ومتطلبات التصميم.

تكامل األنظمة للتحول الرقمي 
الخاص بمنشأتك

BTAS هي واحدة من شركات تكامل األنظمة الرائدة بالمملكة التي توفر قدرات 
تقنية شاملة في جميع القطاعات.

نتقن التكنولوجيا والحلول التي تساعدك على تحقيق التوازن والتحكم. مع تسارع 
التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها، في BTAS نتبنى التغيير بداًل من مقاومته.

من خالل الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن لمؤسستك التركيز على االبتكار لخدمة 
عمالئك بكفاءة وفعالية أكبر بينما نعتني نحن بكل ما تبّقى.
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تحالفات وشراكات تقنية، محلية وعالمية

نعمل مع شركاء وموردين عالميين لتقديم حلول تعتمد على أفضل التقنيات 
الحائزة على جوائز، بهدف زيادة استثماراتك في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

بفضل شراكاتنا العالمية المعتمدة، نتفوق على اآلخرين في تقديم الحلول 
المطلوبة لعمالئنا في عصر التحول الرقمي.

خبراء موثوقون محليًا وعالميًا

يعمل في BTAS مهندسون وخبراء معتمدون تقنًيا على األرض لنشر الحلول 
بأفضل الخدمات في كل فئاتها.

 LAN/WAN تشمل تخصصات فريقنا: أمن المعلومات وانشاء مراكز البيانات و
والشبكات الالسلكية والسحابية واالتصاالت الموحدة وإنترنت األشياء والذكاء 

االصطناعي واألنظمة الذكية.

من خالل مركز ادارة الشبكة )NOC( على مدار الساعة، نقدم الدعم للعمالء 
متى احتاجوا إلى ذلك، ونساعد على تبسيط العمليات الشبكية وتقليل النفقات 
العامة مما يضمن تغطية شبكية يقوم بها أخصائيونا المهرة، الذين يتحدثون 

عدة لغات.

تمتلك BTAS مكاتب إقليمية في الرياض وجدة والخبر، باإلضافة الى تواجد فرق
تقنية محلية تغطي العمليات في أغلب مناطق المملكة أيًضا.
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الخدمات المدارة، محليًا
تبسيط العمليات والحلول التقنية من خالل 

الخدمات المدارة بالكامل.
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خدمات األمن السيبراني المدارة
حمايتك ضد التهديدات اليومية

تقّدمBTAS Securityحلول أمنية واستشارية شاملة تلّبي متطلبات وتنظيمات هيئة 
األمن السيبراني داخل المملكة العربية السعودية.

نوّفر مجموعة خدمات لألمن السيبراني تتم إدارتها بشكل متكامل على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع، من ِقبل خبراء واختصاصيين للكشف عن الهجمات السيبرانية 

الوشيكة والرد عليها والتخفيف من حّدتها بشكل استباقي لحماية بياناتك وشبكتك 
وبنيتك األساسية لتكنولوجيا المعلومات، مع الحفاظ على أمان جميع المعلومات. 

وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال ال الحصر:

Managed SOC -

Managed Devices -

End point Protection -

Vulnerabilty Managment -

Threat Intelligence -

Professional Services -
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مراقبة وإدارة الشبكات عن ُبعد

هي خدمة مدارة بمميزات كاملة إلدارة شبكات عمالئنا عن بعد ومراقبة أداء 
البنية التحتية وجميع األنظمة والتطبيقات من ِقبل مهندسينا االختصاصيين 

على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع، ما يوّفر تكلفة تعيين فريق تقني خاص 
من ِقبل العميل. 

نضمن كفاءة وفعالية شبكتك وأمنها للتقليل من حّدة أي خطر يسّبب توقف 
الشبكة عن العمل. خدماتنا مرّخصة وتستوفي جميع متطلبات هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات في المملكة. 
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التحليل الرقمي لسلوك المستهلكين 
ومرتادي المتاجر

التحول الرقمي لزوار متجرك وتحليل بياناتهم بشكٍل آني

يوّفر الحل الذي نقدمه رؤية وتخطيط رقمي لعمالئنا من أصحاب المجمعات 
التجارية الكبيرة والمتوسطة وأيضا تجار التجزئة، حول عادات الشراء والتسوق 

للمستهلكين في كافة الفروع، بهدف تحليلها إلنشاء تجارب تفاعلية بين 
العمالء داخل المتجر وتحسينها وتخصيصها.

من خالل البنية التحتية لشبكة Wi-Fi الجديدة أو الموجودة في المتجر، يمكننا 
أن نفهم سلوك المستهلكين خالل تسوقهم عن طريق هواتفهم الذكية، 

وتحويل ذلك الى بيانات مفيدة للعميل لتدعيم استراتيجية التسويق لديه من 
خالل معلومات حقيقية يتم توفيرها آنيًا أو بشكل منتظم.

كما نستخدم عدادات أبواب وكاميرات ديموغرافية وأجهزة استشعار أخرى، وفًقا 
لمتطلبات االستراتيجية التسويقية للعميل.
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الخدمات المدارة، عالميًا
نقدم ونوصل الخدمات  العالمية في المملكة.
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BT CONNECT
الشبكة في صميم كل شيء، وتمكين كل شيء آخر

تحتاج المنشآت إلى تلبية متطلبات األعمال المتزايدة كما الى مزيٍج من 
خدمات الشبكة التي يتم تتشكيلها بطريقة أكثر ديناميكية كشبكة 

متنوعة وذكية.

تتوافر خدمة BT Connect في أكثر من ١٩٨ دولة وتنتشر عالميا من خالل 
أكثر من ٥٠٠٠ نقطة اتصال ، ومن خاللها تتم إدارة خدمات متطورة مثل

. Ethernet VPN  و  IPVPN

تقدم خدمات الشبكة الديناميكية خياًرا من خدمات SD-WAN على شبكة 
هجينة عالمية وهي فريدة من نوعها لدى BT، األمر الذي يعود لمنصة 

الشبكة والخبرة والدعم لديها.

BT SECURITY
تأمين أعمالك وبياناتك

تعمل BT في أكثر من ١٨٠ دولة وتدعم بعضًا من أكبر الشركات في العالم 
والبنى التحتية الوطنية الحيوية، وهي رائدة عالميًا في الخدمات األمنية 
المدارة حيث يتابع العاملون فيها باستمرار ويحللون ويتنبأون ويستجيبون 

ألخطر التهديدات السيبرانية لحماية العمالء.

نساعد العمالء على االزدهار في العالم الرقمي عبر تقديم حلول أمنية على 
مستوى عالمي مع فريق مكون من ٢٥٠٠ خبير أمني متخصص وخبير في 

كيفية تحديد األولويات والتحقق من التهديدات التي تتعّلق بعملك وقطاعك.
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BT COMPUTE
تمكين العمالء وطموحاتهم التجارية على مستوى العالم

في بيئة الحوسبة السحابية ولضمان الخدمة واألمان، تحتاج المنشآت إلى 
شبكة عالمية واحدة تعطي األولوية للتطبيقات وتدير الوصول إلى البيانات 

وتحسن األداء. لهذا، نعمل بجدٍّ لنتميز دائما في وضع هذه اإلمكانيات بمتناول 
اليد، والجمع بين خدمات تكنولوجيا المعلومات والخبرة والشراكات التي تمّكن 

العمالء من استغالل الخيارات في عروض الحوسبة السحابية.

BT Cloud of Clouds: هي استراتيجيتنا كخبير متكامل للخدمات السحابية. 

يساعدك نظامنا السحابي على التنقل عبر اختيار الشبكة والخدمات السحابية 
التي تحتاجها سواء كانت: خدماتنا ، الخدمات الخاصة بك، أو طرف ثالث. ويمنحك 

نظامنا الحوسبي المتنامي إمكانية التواصل مع موفري الحوسبة السحابية 
العالميين كأمازون وجوجل ومايكروسوف وغيرها.

BT TRADING & COMMAND
امنح فريق العمليات لديك أدوات االتصال المهمة 

التي يحتاجون إليها

يوّفر حل BT Command وحدة اتصاالت عالية السعة لمحترفي عمليات التحكم 
واإلرسال، حيث يجمع بين التعاون والهاتف واالتصاالت الالسلكية في منصة 

واحدة.
من خصائص هذه الوحدة زيادة فعالية موظفي غرفة العمليات مع توفر كافة 

أدوات االتصال التي يحتاجونها في مكان واحد، باإلضافة الى تجميع أنواع 
مختلفة من االتصاالت وتحديد أولوياتها والعمل بها من خالل واجهة مستخدم 

غنية وعالية السعة.
توفر حلول BT Trade المميزة لفريق عملك إمكانية االنتقال إلى نظام اتصاالت 
موحد يمّكن فرق التداول واألطراف المقابلة والعمالء من التعاون بشكل أكثر 

فاعلية، كما يساعدك في إدارة أعمالك وحمايتها بشكل أفضل من خالل الخدمة 
االستباقية والحلول الحديثة للتحليالت والمراقبة مع الرؤية الكاملة لبياناتك.
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BT RADIANZ
الخدمة عبارة عن منصة تحتوي على آالف الوسطاء والمؤسسات 

والبورصات وبيوت المقاصة والتسوية.

من خالل شبكة اتصال واحدة مرنة وآمنة مصممة لتلبية المتطلبات 
الصارمة لصناعة األسواق المالية ، يمكن للعمالء و لألعضاء الوصول بشكل 
موثوق إلى آالف التطبيقات والخدمات من أكثر من ٤٠٠ مزود مهم للتشغيل 

اليومي للقطاع المالي العالمي.
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