
 
 
 

 للنشر الفوري

 2017 أبريل 2،  األحد

 
 محسنةوخدمات جديدة إضافة في السلمانية بتوسعة مركز بتلكو للبيانات 

بإنشاء مركز **تهدف هذه الترقية والتوسعة لتلبية طلبات عمالء القطاع التجاري والطلبات العالمية 

 **بيانات بمواصفات عالمية
 

قامت بتلكو، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية في مملكة البحرين،  المنامة، البحرين:

السلمانية. تأتي هذه التوسعة في إطار التزام الشركة منطقة بتوسعة منشآت مركز بتلكو للبيانات في 

 ي.بتقديم أحدث التقنيات الرقمية والمحافظة على االستمرارية التجارية لعمالئها من القطاع التجار

 
لطلبات المتنامية للمؤسسات بالحصول على تلبية لشرعت بتلكو في مشروع التوسعة والتحسين 

تلبية التوسعة  جاءت هذهبالبيانات هذه األيام، المكتظة أحدث الحلول الرقمية. في خضم بيئة األعمال 

 المتزايد على خدمات مراكز البيانات.لطلب ل

 
خططها وتطوير لعمالئها في قطاع األعمال  المقدمةخدماتها  تطويرتعمل بتلكو باستمرار على 

الحالية  قدراتالجانب هذه التوسعة، بترقية تبعا لذلك. ومن هنا، قامت بتلكو، إلى قدراتها لتعزيز 

أصبح اآلن بإمكان وقد معروفة عالميا. النظمة األخدمات وبإدخال عدد من الالبيانات  مركزل

والحصول  ،قنيات في بيئات عملها، االستفادة من الخوادم عالية القدرةتوظف أحدث التالتي الشركات 

 في الموقع لتلبية طلباتهم المعقدة. مباشر على دعم

 
ومن أجل استجابة أفضل لمتطلبات الشركات، يوفر اآلن مركز بتلكو للبيانات مراقبة مخصصة 

 تالئم بيئتها ومعداتها.صممت لللشركات 

 
بإمكان الشركات أن يطلعوا بشكل كامل على عناصر مركز البيانات في جميع اآلن أصبح كما 

وسائل ضبط درجة الحرارة، واستهالك حول األوقات من خالل الحصول على معلومات دقيقة 

 كثير من المعلومات األخرى.الالطاقة، ومستويات الرطوبة، وبروتوكوالت األمن، و

 
 أحدثبالمركز تم تجهيز وألن مركز بيانات بتلكو يضم العديد من الشركات اإلقليمية والعالمية ، 

تمثل  يتمكن عمالؤنا الدوليون من الحصول على وسائل اتصال أفضل.تقنيات المؤتمرات المرئية ل

الشبكات مثل مركز عمليات حاليا هذه الحلول الجديدة إضافة مهمة لمجموعة خدمات بتلكو المتوفرة 

الذي يعمل على مدار الساعة طوال األسبوع، فضال عن التوسعة الشاملة لقدرات التبريد والطاقة 

 بالمركز.

 
ن التوسعة إ، قالت الرئيس التنفيذي بشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي الصددوفي هذا 

 ئنا في قطاع األعمال. والراحة لعمالالطمأنينة توفر ية التي شهدها مركز البيانات سوالترق

 خبر صحفي



، خدمات مضمونة بيانات بتلكومركز استضافة معداتها لدى وأضافت "نوفر للشركات، التي اختارت 

 هي األكثر مرونة وأمنا وتقدما في المملكة."

 
على موقعه كإحدى مركز بيانات بتلكو يحافظ واختتمت الهاشمي قائلة "مع إدخال هذه التحسينات، 

ستقطا  العديد من الشركات مركزا المملكة البحرين يجعل رائدة في المنطقة، مما التقنية المنشآت ال

 الدولية."

 
لمزيد من المعلومات، يمكن لعمالء القطاع التجاري االتصال مباشرة بمدير الحسابات الخاص، في 

 . 1144 1788حين يمكن للعمالء الجدد االتصال على رقم 
 

 –انتهى  -

 
 من قسم العالقات بشركة بتلكو صدر هذا البيان الصحفي

 تب العالقات العامة بشركة بتلكو على:بمكلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
Public.Relations@btc.com.bh  / Fax +973 17611898 

 
 

 حول مجموعة بتلكو

 
د يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البال

كمركز رئيسي لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق 

االستهالك المحلي والسوق التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق 

 كية. الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسل
تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات 

منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة  14استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 

العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو 

 سيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.غار
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