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 Nutanix Enterprise Cloudزين البحرين تعزز عملياتها التشغيلية باستخدام نظام التشغيل 

مزود الخدمات البارز في منطقة الشرق األوسط يخفض تكلفة امللكية اإلجمالية ويزيل رسوم الترخيص باستخدام برنامج 

 ‘نوتانيكس إيه إتش في’األجهزة االفتراضية  تحليل 
  

نشر حلول  في نجاحهاعن االتصاالت في مملكة البحرين،  رائدةزين البحرين، شركة أعلنت  :2018يناير  22املنامة، البحرين، 

في زيادة الكفاءة التشغيلية.  وإلى جانب  امهم   احوسبة السحابية، والتي لعبت دور  برمجيات جديدة قائمة على خدمات ال

لشركة زين ‘ نوتانيكس إنتربرايز كالود’، يتيح نظام التشغيل السحابي ‘نوتانيكس إيه إتش في’األجهزة االفتراضية  تحليل برنامج

البيانات بمنتهى السرعة، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات وإتاحة املوارد لتتمكن الشركة  تحليلالبحرين إمكانية 

 يسية في ابتكار منتجات وخدمات جديدة لعمالئها.من التركيز أكثر على نقاط قوتها الرئ

  

 عن توفير ‘ نوتانيكس إنتربرايز كالود’ويمزج نظام التشغيل السحابي 
 

بين عمليات الحوسبة والتخزين والبيئة االفتراضية، فضال

كافة مزايا الكفاءة خصائص التحليل، وهو ما يسمح برفع مستوى إنتاجية أعمال الشركة على نحو متكامل.  ويوفر النظام 

ا على االرتقاء بمستوى  دون أي قيود على قابلية التوسع، وهو ما يأتي على رأس أولويات شركة "زين البحرين" التي تحرص دائم 

. وتتيح 
 

لشركة "زين البحرين" إمكانية استخدام ميزة "الدفع بحسب حجم نمو ‘ نوتانيكس’نموذج نمو أعمالها مستقبال

، ‘نوتانيكس إيه إتش في’األجهزة االفتراضية   تحليل تطلبات النمو املذكورة. ومن خالل اختيار برنامجالشركة" لتلبية م

ا مع تطبيق البرمجيات.  أصبحت "زين البحرين" قادرة على خفض تكلفة تراخيص البيئة االفتراضية، وذلك ألنها تأتي مجان 
  

زين البحرين السيد صالح جالل: "بعد إجراء تقييم دقيق ألهدافنا وخطط شركة في مدير التقنية باإلنابة وبهذه املناسبة، قال 

ا النفراده بمزايا املرونة وقابلية التوسع التي ‘ نوتانيكس إنتربرايز كالود’أعمالنا، قررنا استخدام  نظام التشغيل السحابي  نظر 

ا لتقنية  ‘نوتانيكس’نحتاجها لدعم استراتيجيتنا الطموحة للنمو.  إذ تتيح لنا حلول  إمكانية تشغيل بنية تحتية أصغر حجم 

املعلومات مع االستمتاع بعمليات أكثر سالسة وكفاءة، وبتكلفة منخفضة. وعلى سبيل املثال، تم تحقيق خفض كبير في تكلفة 

 % باملقارنة مع حلول التخزين التقليدية."55امللكية اإلجمالية بنسبة 
  

ا أدنى من اإلدارة والصيانة، وهو ما وأضاف السيد جالل: "تتطلب هذه املن صة القوية ذات األداء الفائق وقابلية التوسيع حد 

يؤدي إلى خفض ساعات العمل الالزمة إلدارة مركز البيانات، ومن ثم تحقيق وفر كبير في تكلفة صيانة الخوادم الفردية. وبعد 

مجموعة "زين" على تطبيق الحل في مختلف مواقع عملها نجاح عملية نشر هذه البرمجيات في البحرين، من املتوقع أن تعمل 

 السبعة في منطقة الشرق األوسط".
في األسواق الناشئة وأوروبا الشرقية: "نحن مسرورون برؤية الدور الكبير ‘ نوتانيكس’ومن جانبه، قال نيكوال لوبالن، مدير أول 

في مساعدة شركة رائدة في القطاع مثل "زين البحرين" لالرتقاء ‘ نوتانيكس إنتربرايز كالود’الذي لعبه نظام التشغيل السحابي 

 بمستوى مركز بياناتها وتحسين الكفاءة وتحقيق النمو السريع. ومن األهمية بمكان بالنسبة للعمالء النهائيين أن تتمكن "زين

 لل تحليل" من البحرين
 

ا وعالي األداء وقابال  قوي 
 

توسع مع الحد األدنى من أعباء اإلدارة البيانات بسرعة ودقة، مما يتطلب حال

 
 

والصيانة. ويمتلك برنامجنا القدرة على االعتناء بكل ذلك مما يتيح لعمالئنا إمكانية التركيز على تقديم القيم التجارية، بدال

 من القلق بشأن الحفاظ على استمرارية عمل البنية التحتية".

  

 -انتهى  -

 



 
 

 نبذة عن شركة زين البحرين

عد شركة زين البحرين رائدة اإلبداع في عالم االتصاالت، حيث 
ُ
تركز على تحسين تجربة العمالء وتقديم أفضل الخدمات واملنتجات، وقد حصلت على ت

ديسمبر من العام نفسه. كما تمكنت من الوفاء  28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

واسعة النطاق وفائقة السرعة.  4G LTEير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة ية عبر توفبوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة االتصاالت العامل

ا من مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت (ZAINBH: ن في بورصة البحرين )رمز التداول وقد تم إدراج شركة زين البحري ، كما تعد جزء 

مليون عميل. وتقدم مجموعة  45تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما يقرب من املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث 

عة زين "زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان. وفي لبنان، تدير مجمو 

". للمزيد من املعلومات ُيرجى التواصل عبر البريد INWI% من شركة "15.5متلك في املغرب حصة " بالنيابة عن الحكومة، كما تTOUCHشركة "

 www.bh.zain.com أو زيارة املوقع اإللكتروني:  info@bh.zain.com اإللكتروني

 

 ‘نوتانيكس’ حول  نبذة

 والخدمات التطبيقات على التركيز  خالل من بأدائهم االرتقاء لهم يتيح ما التحتية، بالبنى االهتمام عناء املعلومات تكنولوجيا أطقم على ‘توناتيكس’ توفر 

 لدمج للمستهلكين املالئمة والتصاميم الهائل الحجم ذات الحاسوبية البنى استغالل على ‘كالود إنتربرايز  نوتانيكس’ منصة وتعمل. شركاتهم تطور  التي

  أداء   النتيجة لتكون  اآللي؛ الذكاء من املتقدم بمستواه ويتميز  البرمجيات على يعتمد أصلي حل ضمن والتخزين االفتراضية والبيئات الحوسبة
 
 موثوقا

 
 
  ومستوى  السحابي، النموذج تحاكي استعمالية وتجربة للتوقعات، مطابقا

 
 من واسع لطيف بالنسبة وسالستها الحركة حرية وضمان األمان، من مرتفعا

 @.nutanix توتير  على تابعونا أو  www.nutanix.com  اإللكتروني موقعنا زوروا املعلومات من للمزيد. املؤسسية التطبيقات

 لصالح مسجلة تجارية عالمات جميعها ‘نوتانيكس’ وشعار  ‘بالتفورم كالود إنتربرايز ’و ‘نوتانيكس’. محفوظة الحقوق  جميع". املساهمة نوناتكيس"©

 التعريف ألغراض التقرير  هذا في وردت األخرى  العالمات أسماء جميع. األخرى  الدول  إلى إضافة األمريكية املتحدة الواليات في ‘املساهمة نوتانيكس’

 .أصحابها/لصاحبها مسجلة تجارية عالمات تكون  وقد فقط
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