خبر صحفي
تحت رعاية وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

اتفاقية تعاون بين "المصرية لالتصاالت" و"أوتوميشن لالستشارات" لتقديم خدمات
تطبيقات الحوسبة السحابية
القاهرة –  31يوليو 4132
تحت رعاية السيد معالي وزير االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ،قام المهندس
محمد النواوي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت ،والدكتور سعد البراك،
رئيس مجلس إدارة شركة  ILAالقابضة ،بتوقيع اتفاقية تعاون بين شركتي "تي إي داتا" ،ذراع
المصرية لالتصاالت في تقديم خدمات اإلنترتت ونقل البيانات وشركة "أوتوميشن لالستشارات" ،إحدى
شركات  ILAالقابضة ،لتقديم خدمات تطبيقات الحوسبة السحابية.
وتقضي االتفاقية قيام الشركتين بتقديم خدمات تطبيقات الحوسبة السحابية لكل من القطاع الحكومي
والقطاع الخاص في عديد من المجاالت ،بما يساهم في تلبية الكثير من احتياجات القطاعات المختلفة،
وسوف يتم استضافة التطبيقات التكنولوجية الخاصة بهذا الموضوع لدى مركز بيانات شركة "تي إي
داتا" المؤمن بالكامل ضد أي عمليات اختراق تكنولوجية أو سرقة وتقوم شركة "أوتوميشن لالستشارات"
بتقديم الدعم الفني للتطبيقات و للعمالء على حد سواء.
وتتضمن مجموعة التطبيقات المقدمة :تطبيقات إدارة الموارد البشرية ،وإدارة الموارد البشرية المتجولة،
وإدارة و تتبع األصول ،وإدارة و تتبع األسطول ،وإدارة المكتبات ،واألرشيف الصحفي ،وإدارة
المخطوطات ،واألرشيف اإلليكتروني ،وتدفق المستندات و األعمال ،وإدارة مراكز التدريب و إدارة
مراكز الصيانة و اإلصالح.
وأكد المهندس محمد النواوي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت على األهمية
الكبيرة التفاقية التعاون بين "تي إي داتا" و "أوتوميشن" ،ودورها الهام الذي ستلعبه في دعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة التي ال تستطيع تحمل تكاليف استثمارية كبيرة ،ومساعدتها من خالل خدمات
تطبيقات الحوسبة السحابية على البدء في أعمالها على الفور ،مشيرا إلى أهمية مثل هذه االتفاقيات في
دعم االقتصاد القومي في هذه المرحلة.
من جانبه أعرب المهندس تامر جاد هللا ،نائب الرئيس التنفيذي لشئون المؤسسات والشركات بالمصرية
مشيرا إلى أن "تي إي داتا" هي الشركة الرائدة في تقديم
لالتصاالت ،عن سعادته بإبرام هذه االتفاقية،
ً
الخدمات المدارة والبنية التحتية للحوسبة السحابية وتوفير خدمات البرمجيات ،وذلك من خالل أحدث
مراكز البيانات المؤمنة ،مضيفًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية في طريق "تي إي داتا" المساير
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خبر صحفي
للتوجهات العالمية في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات ،وما يتبع ذلك من تطبيقات من شأنها أن
تخدم كافة المجاالت.
وأشار الدكتور محمود الدسوقي ،رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة "أوتوميشن لالستشارات" إلى
التأثير اإليجابي لهذه االتفاقية قائالً "لقد حان الوقت لكي تستفيد القطاعات و الصناعات المختلفة من
تكنولوجيا الحوسبة السحابية بتعظيم الفوائد الناشئة عن استخدام هذة التكنولوجيا مثل تقليل التكلفة
االستثمارية والمرونة وحرية الحركة و سرعة تطبيق النُ ُ
ظم".
#END#

الشركة المصرية لالتصاالت– اإلدارة العامة لإلعالم – إدارة العالقات اإلعالمية

