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ــادرون  ــعودية، ق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــًا ف ــن 30 عام ــد ع ــرة تزي ــع خب م
علــى تفّهــم احتياجاتــك وتحديــات أعمالــك، لنقّدم لك حلــواًل تقنيــة متكاملة 

مع االمتثال للقوانين واللوائح المحلية...

تشــمل القطاعــات التــي تخدمهــا BTAS فــي جميــع أنحــاء المملكــة: القطــاع 
العــام والتعليــم والرعايــة الصحيــة والضيافــة والســفر والنقــل والخدمــات 
اللوجســتية والتصنيــع والبيــع بالتجزئــة والســلع االســتهالكية والطاقــة 
والنفــط والغــاز والخدمــات الماليــة، كمــا نقــّدم الدعــم لــكلٍّ مــن الشــركات 

المحلية والعالمية ذات االحتياجات المحلية.

BTAS هــي القنــاة الرســمية لخدمــات BT العالميــة، مــع أكثر مــن 200 موظف 

يحرصون على دعم عمالئنا في المملكة العربية السعودية.

نســاعد فريقــك علــى أن يكــون أكثــر إنتاجيــة، 
كفــاءة،  أكثــر  تكــون  أن  علــى  ومؤسســتك 
أكثــر  وأنظمتــك  ســعادة  أكثــر  وعمــاءك 
ــا ،  ــاملة لدين ــول الش ــظ الحل ــع محاف ــًا. م أمان
ــا  ــات تكنولوجي ــع متطلب ــة جمي ــعى لتلبي نس

بــك. الخاصــة  المعلومــات 
ــة  ــة العالمي ــن التقني ــع بي ــى الجم ــا عل قدرتن
والوصــول إليهــا وتســليمها وتنفيذهــا محليــًا 

هــو مفتــاح نجاحنــا.
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األنظمة المتكاملة لإلتصاالت 
وتقنية المعلومات

صناعة حلول تقنية جديدة
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حلول متكاملة ومبتكرة
نهدف إلى إقامة عاقات قوية مع عمائنا كشركاء في االبتكار

نوّفــر مجموعــة كاملــة مــن خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي تقــدم 
خدمــات البنيــة التحتيــة للشــبكة، واالتصــاالت الموحــدة، وتقنيــات الفيديــو عــن بعــد، 
ــبكات  ــحابية والش ــبة الس ــات والحوس ــز البيان ــات ومراك ــلكية والتحلي ــول الاس والحل
وأمــن المعلومــات والحلــول الذكيــة إلنترنــت األشــياء وشــبكات MPLS المحليــة 

ــة. والعالمي

تقتــرن جميــع خدماتنــا باالستشــارات لضمــان الحلــول التــي تناســب احتياجــات عملــك 
ومتطلبــات التصميــم.

تكامل األنظمة للتحول الرقمي 
الخاص بمنشأتك

ــر  ــي توف ــة الت ــدة بالمملك ــة الرائ ــل األنظم ــركات تكام ــن ش ــدة م ــي واح BTAS ه

ــات. ــع القطاع ــي جمي ــاملة ف ــة ش ــدرات تقني ق

ــع  ــم. م ــوازن والتحك ــق الت ــى تحقي ــاعدك عل ــي تس ــول الت ــا والحل ــن التكنولوجي نتق
تســارع التكنولوجيــا الرقميــة وتأثيرهــا، فــي BTAS نتبنــى التغييــر بــداًل مــن مقاومته.

مــن خــال الحلــول التكنولوجيــة الحديثــة، يمكــن لمؤسســتك التركيــز علــى االبتــكار 
لخدمــة عمائــك بكفــاءة وفعاليــة أكبــر بينمــا نعتنــي نحــن بــكل مــا تبّقــى.
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تحالفات وشراكات تقنية، محلية وعالمية
نعمــل مــع شــركاء ومورديــن عالمييــن لتقديــم حلــول تعتمــد علــى أفضــل 
التقنيــات الحائــزة علــى جوائــز، بهــدف زيــادة اســتثماراتك فــي مجــال تكنولوجيــا 

ــات.  المعلوم

بفضــل شــراكاتنا العالميــة المعتمــدة، نتفــوق علــى اآلخريــن فــي تقديــم الحلول 
المطلوبــة لعمائنــا فــي عصــر التحــول الرقمي.

خبراء موثوقون محليًا وعالميًا
يعمــل فــي BTAS مهندســون وخبــراء معتمــدون تقنًيــا علــى األرض لنشــر 

الحلــول بأفضــل الخدمــات فــي كل فئاتهــا.

LAN/ تشــمل تخصصــات فريقنــا: أمــن المعلومــات وانشــاء مراكــز البيانــات و
WAN والشــبكات الاســلكية والســحابية واالتصــاالت الموحــدة وإنترنــت األشــياء 

ــة. ــة الذكي ــي واألنظم ــذكاء االصطناع وال

مــن خــال مركــز ادارة الشــبكة )NOC( علــى مــدار الســاعة، نقــدم الدعــم للعمــاء 
ــل  ــبكية وتقلي ــات الش ــيط العملي ــى تبس ــاعد عل ــك، ونس ــى ذل ــوا إل ــى احتاج مت
ــا المهــرة،  النفقــات العامــة ممــا يضمــن تغطيــة شــبكية يقــوم بهــا أخصائيون

الذيــن يتحدثــون عــدة لغــات.

تمتلــك BTAS مكاتــب إقليميــة فــي الريــاض وجــدة والخبــر، باإلضافــة الــى تواجــد 
فــرق تقنيــة محليــة تغطــي العمليــات فــي أغلــب مناطــق المملكــة أيًضــا.
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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

متطلبــات  تلّبــي  شــاملة  واستشــارية  أمنيــة  حلــول   BTAS Security تقــّدم 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  داخــل  الســيبراني  األمــن  هيئــة  وتنظيمــات 

نوّفــر مجموعــة خدمــات لألمــن الســيبراني تتــم إدارتهــا بشــكل متكامــل علــى 
مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع، مــن ِقبــل خبــراء واختصاصييــن للكشــف عــن 
ــكل  ــا بش ــن حّدته ــف م ــا والتخفي ــرد عليه ــيكة وال ــيبرانية الوش ــات الس الهجم
اســتباقي لحمايــة بياناتــك وشــبكتك وبنيتــك األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات، 

مــع الحفــاظ علــى أمــان جميــع المعلومــات. 

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
هــي خدمــة مــدارة بمميــزات كاملــة إلدارة شــبكات عمائنــا عــن بعــد ومراقبــة 
مهندســينا  ِقبــل  مــن  والتطبيقــات  األنظمــة  وجميــع  التحتيــة  البنيــة  أداء 
االختصاصييــن علــى مــدار ٢٤ ســاعة طــوال أيــام األســبوع، مــا يوّفــر تكلفــة تعييــن 

فريــق تقنــي خــاص مــن ِقبــل العميــل. 

ــّبب  ــر يس ــّدة أي خط ــن ح ــل م ــا للتقلي ــبكتك وأمنه ــة ش ــاءة وفعالي ــن كف نضم
توقــف الشــبكة عــن العمــل. خدماتنــا مرّخصــة وتســتوفي جميــع متطلبــات 

ــة.  ــي المملك ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص هيئ
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المســتهلكين  لســلوك  الرقمــي  التحليــل 
المتاجــر ومرتــادي 

التحول الرقمي لزوار متجرك وتحليل بياناتهم بشكٍل آني

أصحــاب  مــن  لعمائنــا  رقمــي  وتخطيــط  رؤيــة  نقدمــه  الــذي  الحــل  يوّفــر 
ــادات  ــول ع ــة، ح ــار التجزئ ــا تج ــطة وأيض ــرة والمتوس ــة الكبي ــات التجاري المجمع
ــاء  ــا إلنش ــدف تحليله ــروع، به ــة الف ــي كاف ــتهلكين ف ــوق للمس ــراء والتس الش

تجــارب تفاعليــة بيــن العمــاء داخــل المتجــر وتحســينها وتخصيصهــا.

ــر،  ــي المتج ــودة ف ــدة أو الموج ــبكة Wi-Fi الجدي ــة لش ــة التحتي ــال البني ــن خ م
يمكننــا أن نفهــم ســلوك المســتهلكين خــال تســوقهم عــن طريــق هواتفهــم 
الذكيــة، وتحويــل ذلــك الــى بيانات مفيــدة للعميــل لتدعيم اســتراتيجية التســويق 

لديــه مــن خــال معلومــات حقيقيــة يتــم توفيرهــا آنيــًا أو بشــكل منتظــم.

كمــا نســتخدم عــدادات أبــواب وكاميــرات ديموغرافيــة وأجهــزة استشــعار أخــرى، 
وفًقــا لمتطلبــات االســتراتيجية التســويقية للعميــل.
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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

تحتــاج المنشــآت إلــى تلبيــة متطلبــات األعمــال المتزايــدة كمــا الــى مزيــٍج مــن 
خدمــات الشــبكة التــي يتــم تتشــكيلها بطريقــة أكثــر ديناميكيــة كشــبكة 

ــة. ــة وذكي متنوع

تتوافــر خدمــة BT Connect فــي أكثــر مــن ١٩٨ دولــة وتنتشــر عالميــا مــن خــال 
ــل  ــورة مث ــات متط ــم إدارة خدم ــا تت ــن خاله ــال ، وم ــة اتص ــن ٥٠٠٠ نقط ــر م أكث

. Ethernet VPN  و  IPVPN

تقــدم خدمــات الشــبكة الديناميكيــة خيــاًرا مــن خدمــات SD-WAN علــى شــبكة 
هجينــة عالميــة وهــي فريــدة مــن نوعهــا لــدى BT، األمــر الــذي يعــود لمنصــة 

الشــبكة والخبــرة والدعــم لديهــا.

BT SECURITY
تأمين أعمالك وبياناتك

تعمــل BT فــي أكثــر مــن ١٨٠ دولــة وتدعــم بعضــًا مــن أكبــر الشــركات فــي العالــم 
والبنــى التحتيــة الوطنيــة الحيويــة، وهــي رائــدة عالميــًا فــي الخدمــات األمنيــة 
المــدارة حيــث يتابــع العاملــون فيهــا باســتمرار ويحللــون ويتنبــأون ويســتجيبون 

ألخطــر التهديــدات الســيبرانية لحمايــة العمــاء.

نســاعد العمــاء علــى االزدهــار فــي العالــم الرقمــي عبــر تقديــم حلــول أمنيــة 
ــص  ــي متخص ــر أمن ــن ٢٥٠٠ خبي ــون م ــق مك ــع فري ــي م ــتوى عالم ــى مس عل
ــق  ــي تتعّل ــدات الت ــن التهدي ــق م ــات والتحق ــد األولوي ــة تحدي ــي كيفي ــر ف وخبي

ــك. ــك وقطاع بعمل
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BT COMPUTE
تمكين العماء وطموحاتهم التجارية على مستوى العالم

فــي بيئــة الحوســبة الســحابية ولضمــان الخدمــة واألمــان، تحتــاج المنشــآت إلــى 
شــبكة عالميــة واحــدة تعطــي األولويــة للتطبيقــات وتديــر الوصــول إلــى البيانــات 
ــات  ــذه اإلمكاني ــع ه ــي وض ــا ف ــز دائم ــدٍّ لنتمي ــل بج ــذا، نعم ــن األداء. له وتحس
بمتنــاول اليــد، والجمــع بيــن خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والخبــرة والشــراكات 
التــي تمّكــن العمــاء مــن اســتغال الخيــارات فــي عــروض الحوســبة الســحابية.

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

يســاعدك نظامنــا الســحابي علــى التنقــل عبــر اختيــار الشــبكة والخدمات الســحابية 
ــث.  ــرف ثال ــك، أو ط ــة ب ــات الخاص ــا ، الخدم ــت: خدماتن ــواء كان ــا س ــي تحتاجه الت
ويمنحــك نظامنــا الحوســبي المتنامــي إمكانيــة التواصــل مــع موفــري الحوســبة 

الســحابية العالمييــن كأمــازون وجوجــل ومايكروســوف وغيرهــا.

BT TRADING & COMMAND
امنح فريق العمليات لديك أدوات االتصال المهمة 

التي يحتاجون إليها

يوّفــر حــل BT Command وحــدة اتصــاالت عاليــة الســعة لمحترفــي عمليــات 
ــلكية  ــاالت الاس ــف واالتص ــاون والهات ــن التع ــع بي ــث يجم ــال، حي ــم واإلرس التحك

ــدة. ــة واح ــي منص ف
مــن خصائــص هــذه الوحــدة زيــادة فعاليــة موظفــي غرفــة العمليــات مــع توفــر 
كافــة أدوات االتصــال التــي يحتاجونهــا فــي مــكان واحــد، باإلضافــة الــى تجميــع 
أنــواع مختلفــة مــن االتصــاالت وتحديــد أولوياتهــا والعمــل بهــا مــن خــال واجهــة 

مســتخدم غنيــة وعاليــة الســعة.
توفــر حلــول BT Trade المميــزة لفريــق عملــك إمكانيــة االنتقــال إلــى نظــام 
اتصــاالت موحــد يمّكــن فــرق التــداول واألطــراف المقابلــة والعمــاء مــن التعــاون 
بشــكل أكثــر فاعليــة، كمــا يســاعدك فــي إدارة أعمالــك وحمايتهــا بشــكل أفضــل 
مــن خــال الخدمــة االســتباقية والحلــول الحديثــة للتحليــات والمراقبــة مــع 

ــك. ــة لبيانات ــة الكامل الرؤي



نبذة عن الخدمات و المنتجات

BT RADIANZ
الخدمــة عبــارة عــن منصــة تحتــوي علــى آالف الوســطاء والمؤسســات 

ــوية. ــة والتس ــوت المقاص ــات وبي والبورص

مــن خــال شــبكة اتصــال واحــدة مرنــة وآمنــة مصممــة لتلبيــة المتطلبــات 
الصارمــة لصناعــة األســواق الماليــة ، يمكــن للعمــاء و لألعضــاء الوصــول بشــكل 
موثــوق إلــى آالف التطبيقــات والخدمــات مــن أكثــر مــن ٤٠٠ مــزود مهم للتشــغيل 

اليومــي للقطــاع المالــي العالمــي.
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