
تتعاون "أي بي أم" مع أكثر من 10 جامعات رائدة في المنطقة بهدف تدريب
 طالب المرحلة الجامعية، وإتاحة فرص الوصول إلى المنصات مفتوحة
(Bluemix) "مثل "بلوميكس (open-source platforms)المصدر 

 للحوسبة السحابية.

تستخدم مؤسسة رعاية صحية في الشرق ا�وسط تقنيات
 "أي بي أم" لضمان الوصول ا¢من إلى الخدمات الداخلية عبر ا�جهزة

  المتنقلة، وتمتد هذه الخدمات ضمن 21 مركزاً للرعاية الصحية
قامت "الهيئة االتحادية للموارد البشرية ا�ولية في أنحاء الدولة.

 الحكومية" في دولة ا±مارات العربية المتحدة
 بإنشاء تطبيق على منصة "أي بي أم موبايل
 فيرست". ويسمح هذا التطبيق للموظفين

 الحكوميين بتقديم طلبات الحصول على ا±جازة،
 وتفقد أجرهم الشهري، وإكمال مراجعات ا�داء. 

تقوم "إي إم إي إنترناشيونال"، الشركة المصرية المتخصصة بتطوير
 برمجيات ا�جهزة المتنقلة، باستخدام منصات "أي بي أم" مفتوحة المصدر

 لدعم التطبيقات التي تطورها لعمالئها. وتشمل قائمة عمالء الشركة
 مصرف إقليمي سريع النمو وعالمة تجارية رائدة للسيارات.

الصحة
يمكن لتطبيقات ا�جهزة المتنقلة تسريع عمليات الرعاية الصحية

الحكومة بدءاً من التشخيص وصوالً  إلى احتواء ا�وبئة على نطاق واسع.
يجد المواطنون سهولة كبيرة في التواصل

 مع الخدمات الحكومية والحصول على
 المعلومات العامة عبر أجهزتهم المحمولة. 

المطورون
يسجل الطلب على تطبيقات ا�جهزة المتنقلة للشركات نمواً الفتا

ً وسريعاً، كما يواصل المطورون في المنطقة اكتساب مهارات متعمقة
 حول منصات ا�جهزة المتنقلة، وإدارة التطبيقات، وغيرها

 من التقنيات التي تتيح وصوالً عالمياً مثل الحوسبة السحابية والتحليالت.
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األمن

الخدمات المالية

غالباً ما يتطفل مجــرمو العالم االفتـ راضي على أجهـزة
 المستخدمين، مثل العمالء أو الموظفين، بهدف اختراق

 النظم المؤسسية ا¢منة. وينبغي على الشركات
 التفكير بنفس عقلية المهاجمين، والتركيز على السرعة

 والمرونة كبديل موثوق عن المزايا ا�منية المثبتة.

تفعيل حلول حماية التطبيقات وأدوات
 االتصال البيني لعمالء "أي بي أم" حول العالم:

إن التهديدات الكبرى لنظم ا�عمال المتنقلة تستهدف
 ا�جهزة ذاتها، أو تتمثل في محاوالت االختراق التي

 تهدد االتصال في الوسط بين الجهاز وا�نظمة الخلفية.

يتيح تطبيق (iOS Advise & Grow) الذي ينتمي
 إلى منصة "أي بي أم موبايل فيرست"، الفرصة 

للمصرفيين للوصول إلى السجالت والمعلومات الخارجية
 لعمالء نظام "كتلة رسالة المخدم" (SMB)، مما يتيح تقديم

توصيات مخصصة للمنتجات.

من خالل التعاون مع شركات االتصاالت، بات بإمكان البنوك
في الشرق ا�وسط االحتفاظ بمكامن قوتهم المتمثلة

  في ثقة العمالء والعروض المتنوعة للمنتجات، فضالً عن
 تقديم مزيد من الخدمات عبر الهاتف المحمول، والتي تكون

 أكثر تجاوباً مع نمو الهوامش الربحية والمحافظة على
 قاعدة العمالء. 
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إن تطبيق "إكسبرت تك" (Expert Tech)، بمجال االتصاالت الوصول
 إلى التعليمات الرئيسية حول عمليات إصالح ا�عطال،

 ومشاهدة مقاطع فيديو تعليمية أثناء تواجدهم ضمن الموقع.

شركة االتصاالت
قد تكون شركات االتصاالت في المنطقة من أكثر المستفيدين من ازدهار

 قطاع التكنولوجيا المتنقلة، ولكنها بحاجة لالستثمار بشكل أفضل
في خدمة العمالء والتطبيقات من أجل الحفاظ على التنافسية والتميّز.

تتعاون شركات االتصاالت مع "أي بي أم" بهدف تعزيز استجابتها
للعمالء من خالل البنية التحتية السحابية وتطبيقات الخدمة االجتماعية.

Traffic build up at A51.
Wednesday, 11.30 am

Wednesday, 9.32 am

Tuesday, 3.03 am

Road closure at 8/101.

Road works complete.

استقطب التطبيق 45 ألف مستخدم
خالل شهر من إطالقه.

مستقبل األجهزة المتنقلة
في الشرق األوسط

أكثر من 100 ألف موظف
5 قارات

تشغيل واستخدام تطبيق حلول الحماية
MobileFirst Protect خالل أقل من 8 ساعات


