نبذة عن الخدمات و المنتجات

مــع خبــرة تزيــد عــن  30عامــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،قــادرون

ـوال تقنيــة متكاملة
تفهــم احتياجاتــك وتحديــات أعمالــك،
علــى
ّ
لنقدم لك حلـ ً
ّ

مع االمتثال للقوانين واللوائح المحلية...

تشــمل القطاعــات التــي تخدمهــا  BTASفــي جميــع أنحــاء المملكــة :القطــاع

العــام والتعليــم والرعايــة الصحيــة والضيافــة والســفر والنقــل والخدمــات

اللوجســتية والتصنيــع والبيــع بالتجزئــة والســلع االســتهالكية والطاقــة
ـدم الدعــم لـ ٍّ
ـكل مــن الشــركات
والنفــط والغــاز والخدمــات الماليــة ،كمــا نقـ ّ

المحلية والعالمية ذات االحتياجات المحلية.

 BTASهــي القنــاة الرســمية لخدمــات  BTالعالميــة ،مــع أكثر مــن  200موظف
يحرصون على دعم عمالئنا في المملكة العربية السعودية.
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نســاعد فريقــك علــى أن يكــون أكثــر إنتاجيــة،
ومؤسســتك علــى أن تكــون أكثــر كفــاءة،
وعمــاءك أكثــر ســعادة وأنظمتــك أكثــر
أمانــا .مــع محافــظ الحلــول الشــاملة لدينــا ،
ً
نســعى لتلبيــة جميــع متطلبــات تكنولوجيــا
المعلومــات الخاصــة بــك.
قدرتنــا علــى الجمــع بيــن التقنيــة العالميــة
والوصــول إليهــا وتســليمها وتنفيذهــا محليـ ًـا
هــو مفتــاح نجاحنــا.

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
ّ
نوفــر مجموعــة كاملــة مــن خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي تقــدم
خدمــات البنيــة التحتيــة للشــبكة ،واالتصــاالت الموحــدة ،وتقنيــات الفيديــو عــن بعــد،
والحلــول الالســلكية والتحليــات ومراكــز البيانــات والحوســبة الســحابية والشــبكات
وأمــن المعلومــات والحلــول الذكيــة إلنترنــت األشــياء وشــبكات  MPLSالمحليــة
والعالميــة.
تقتــرن جميــع خدماتنــا باالستشــارات لضمــان الحلــول التــي تناســب احتياجــات عملــك
ومتطلبــات التصميــم.

تكامل األنظمة للتحول الرقمي
الخاص بمنشأتك
 BTASهــي واحــدة مــن شــركات تكامــل األنظمــة الرائــدة بالمملكــة التــي توفــر
قــدرات تقنيــة شــاملة فــي جميــع القطاعــات.
نتقــن التكنولوجيــا والحلــول التــي تســاعدك علــى تحقيــق التــوازن والتحكــم .مــع
ـدال مــن مقاومته.
تســارع التكنولوجيــا الرقميــة وتأثيرهــا ،فــي  BTASنتبنــى التغييــر بـ ً
مــن خــال الحلــول التكنولوجيــة الحديثــة ،يمكــن لمؤسســتك التركيــز علــى االبتــكار

لخدمــة عمالئــك بكفــاءة وفعاليــة أكبــر بينمــا نعتنــي نحــن بــكل مــا ّ
تبقــى.
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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
المعلومــات.
بفضــل شــراكاتنا العالميــة المعتمــدة ،نتفــوق علــى اآلخريــن فــي تقديــم الحلول
المطلوبــة لعمالئنــا فــي عصــر التحــول الرقمي.

خبراء موثوقون محلياً وعالمياً
تقنيــا علــى األرض لنشــر
يعمــل فــي  BTASمهندســون وخبــراء معتمــدون
ً

الحلــول بأفضــل الخدمــات فــي كل فئاتهــا.

تشــمل تخصصــات فريقنــا :أمــن المعلومــات وانشــاء مراكــز البيانــات و LAN/
 WANوالشــبكات الالســلكية والســحابية واالتصــاالت الموحــدة وإنترنــت األشــياء
والــذكاء االصطناعــي واألنظمــة الذكيــة.
مــن خــال مركــز ادارة الشــبكة ( )NOCعلــى مــدار الســاعة ،نقــدم الدعــم للعمــاء
متــى احتاجــوا إلــى ذلــك ،ونســاعد علــى تبســيط العمليــات الشــبكية وتقليــل
النفقــات العامــة ممــا يضمــن تغطيــة شــبكية يقــوم بهــا أخصائيونــا المهــرة،
الذيــن يتحدثــون عــدة لغــات.
تمتلــك  BTASمكاتــب إقليميــة فــي الريــاض وجــدة والخبــر ،باإلضافــة الــى تواجــد

فــرق تقنيــة محليــة تغطــي العمليــات فــي أغلــب مناطــق المملكــة ً
أيضــا.
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محليا
الخدمات المدارة،
ً

تبسيط العمليات والحلول التقنية من خالل
الخدمات المدارة بالكامل.
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خدمات األمن السيبراني المدارة
حمايتك ضد التهديدات اليومية

تلبــي متطلبــات
تقــدم  BTAS Securityحلــول أمنيــة واستشــارية شــاملة ّ
ّ

وتنظيمــات هيئــة األمــن الســيبراني داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.
ّ
نوفــر مجموعــة خدمــات لألمــن الســيبراني تتــم إدارتهــا بشــكل متكامــل علــى
مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع ،مــن ِقبــل خبــراء واختصاصييــن للكشــف عــن
حدتهــا بشــكل
الهجمــات الســيبرانية الوشــيكة والــرد عليهــا والتخفيــف مــن ّ

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 IntelligenceProfessional Services -
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مراقبة وإدارة الشبكات عن ُبعد
هــي خدمــة مــدارة بمميــزات كاملــة إلدارة شــبكات عمالئنــا عــن بعــد ومراقبــة
أداء البنيــة التحتيــة وجميــع األنظمــة والتطبيقــات مــن ِقبــل مهندســينا

االختصاصييــن علــى مــدار  ٢٤ســاعة طــوال أيــام األســبوع ،مــا ّ
يوفــر تكلفــة تعييــن
فريــق تقنــي خــاص مــن ِقبــل العميــل.
يســبب
حــدة أي خطــر
نضمــن كفــاءة وفعاليــة شــبكتك وأمنهــا للتقليــل مــن
ّ
ّ

ّ
مرخصــة وتســتوفي جميــع متطلبــات
توقــف الشــبكة عــن العمــل .خدماتنــا
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة.
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التحليــل الرقمــي لســلوك المســتهلكين
ومرتــادي المتاجــر
بشكل آني
التحول الرقمي لزوار متجرك وتحليل بياناتهم
ٍ

ّ
يوفــر الحــل الــذي نقدمــه رؤيــة وتخطيــط رقمــي لعمالئنــا مــن أصحــاب
المجمعــات التجاريــة الكبيــرة والمتوســطة وأيضــا تجــار التجزئــة ،حــول عــادات
الشــراء والتســوق للمســتهلكين فــي كافــة الفــروع ،بهــدف تحليلهــا إلنشــاء
تجــارب تفاعليــة بيــن العمــاء داخــل المتجــر وتحســينها وتخصيصهــا.
مــن خــال البنيــة التحتيــة لشــبكة  Wi-Fiالجديــدة أو الموجــودة فــي المتجــر،
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 آنيــاً أو بشــكل منتظــم.
كمــا نســتخدم عــدادات أبــواب وكاميــرات ديموغرافيــة وأجهــزة استشــعار أخــرى،
ً
وفقــا لمتطلبــات االســتراتيجية التســويقية للعميــل.
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عالميا
الخدمات المدارة،
ً

نقدم ونوصل الخدمات العالمية في المملكة.
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BT CONNECT

الشبكة في صميم كل شيء ،وتمكين كل شيء آخر

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

متنوعــة وذكيــة.
تتوافــر خدمــة  BT Connectفــي أكثــر مــن  ١٩٨دولــة وتنتشــر عالميــا مــن خــال
أكثــر مــن  ٥٠٠٠نقطــة اتصــال  ،ومــن خاللهــا تتــم إدارة خدمــات متطــورة مثــل
 IPVPNو . Ethernet VPN
ـارا مــن خدمــات  SD-WANعلــى شــبكة
تقــدم خدمــات الشــبكة الديناميكيــة خيـ ً

هجينــة عالميــة وهــي فريــدة مــن نوعهــا لــدى  ،BTاألمــر الــذي يعــود لمنصــة
الشــبكة والخبــرة والدعــم لديهــا.

BT SECURITY

تأمين أعمالك وبياناتك
تعمــل  BTفــي أكثــر مــن  180دولــة وتدعــم بعضــاً مــن أكبــر الشــركات فــي العالــم
والبنــى التحتيــة الوطنيــة الحيويــة ،وهــي رائــدة عالميــاً 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
علــى مســتوى عالمــي مــع فريــق مكــون مــن  2500خبيــر أمنــي متخصــص
ّ
تتعلــق
وخبيــر فــي كيفيــة تحديــد األولويــات والتحقــق مــن التهديــدات التــي

بعملــك وقطاعــك.

نبذة عن الخدمات و المنتجات

BT COMPUTE

تمكين العمالء 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
ٍّ
بجــد لنتميــز دائمــا فــي وضــع هــذه اإلمكانيــات
وتحســن األداء .لهــذا ،نعمــل

بمتنــاول اليــد ،والجمــع بيــن خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والخبــرة والشــراكات
ّ
تمكــن العمــاء مــن اســتغالل الخيــارات فــي عــروض الحوســبة الســحابية.
التــي

 :BT Cloud of Cloudsهي استراتيجيتنا كخبير متكامل للخدمات السحابية.
يســاعدك نظامنــا الســحابي علــى التنقــل عبــر اختيــار الشــبكة والخدمات الســحابية
التــي تحتاجهــا ســواء كانــت :خدماتنــا  ،الخدمــات الخاصــة بــك ،أو طــرف ثالــث.
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

ّ
يوفــر حــل  BT Commandوحــدة اتصــاالت عاليــة الســعة لمحترفــي عمليــات
التحكــم واإلرســال ،حيــث يجمــع بيــن التعــاون والهاتــف واالتصــاالت الالســلكية
فــي منصــة واحــدة.
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 Tradeالمميــزة لفريــق عملــك إمكانيــة االنتقــال إلــى نظــام
ّ
يمكــن فــرق التــداول واألطــراف المقابلــة والعمــاء مــن التعــاون
اتصــاالت موحــد

بشــكل أكثــر فاعليــة ،كمــا يســاعدك فــي إدارة أعمالــك وحمايتهــا بشــكل أفضــل
مــن خــال الخدمــة االســتباقية والحلــول الحديثــة للتحليــات والمراقبــة مــع
الرؤيــة الكاملــة لبياناتــك.
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BT RADIANZ

الخدمــة عبــارة عــن منصــة تحتــوي علــى آالف الوســطاء والمؤسســات
والبورصــات وبيــوت المقاصــة والتســوية.
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  400مــزود مهم للتشــغيل
اليومــي للقطــاع المالــي العالمــي.
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+966 11 477 7633

info@btalsaudia.com.sa
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