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 خبر صحافي
 

2018إبريل  17دبي،    

وتحسين تجربة بناء مركز بيانات لتعاونان تسيمنس وشركة مطارات دبي 
 المسافرين

  دبي توقعان مذكرة تفاهم اتسيمنس ومطار 
  تحسين المطار و عزيز مزايا تحليالت البيانات لتالتعاون في استخدام تنطوي المذكرة على

 مسافرينالتجربة 
  سيمنس تستخدم نظام تشغيل إنترنت األشياءMindSphere  كمنصة للتطبيقات الرقمية

 الجديدة

مذكرة أمس  ،دبي اتمطار شركة و  ،الطرود والخدمات اللوجستية للمطاراتللبريد و س وقعت شركة سيمن
 زيادة اإلنتاجية،و  ،تفاهم الستكشاف مجاالت التعاون المحتملة التي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين

مطار آل مكتوم الدولي "دبي و  ،دوليدبي المطار الطاقة في استهالك كفاءة تعزيز و  ،وتحسين التكلفة
مجاالت التعاون المحتملة في استكشاف سلط مذكرة التفاهم الضوء على نية الطرفين تو . وورلد سنترال"

هذه االتفاقية، إلى ن في إطار تاتهدف الشركو . والتحول الرقميمجاالت إدارة البيانات والتحليالت 
نشاء طريقة  ،التحتيةتها االستفادة من تقنية إنترنت األشياء وبني باإلضافة إلى قدرات التحليالت، وا 

في الوقت ين مختلف أصحاب المصلحة في المطار بين موحدة وآمنة لتبادل بيانات مضمونة الجودة 
وبالنسبة للتقنيات الرقمية، تستخدم سيمنس نظامها التشغيلي المفتوح والقائم على السحابة  .حقيقيال

 .MindSphereإلنترنت األشياء 

الطرود للبريد و س ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنيهقال مايكل رايشلوفي تعليقه على مذكرة التفاهم، 
أن استخدام تحليالت البيانات المتقدمة والتعلم اآللي،  يمكننا عبر"لخدمات اللوجستية للمطارات: وا
شركة من خالل هذه االتفاقية، إلى مساعدة ونحن نسعى من البيانات. هائلة ص قيمة مضافة ستخلن

تكنولوجيا المطارات، لتحسين تجربة العمالء الشاملة من خالل تحليل عناصر مختلفة في مطارات دبي 
. وسوق لحقائبالحالية لتدفقات الو  ،والتفاعالت مع مرافق المطارات ،بما في ذلك تدفقات المسافرين
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 سيعزز، كما عند كل نقطة اتصال الحركةتحسين إلى استخدام أحدث التقنيات في علم البيانات يقود 
 ئها".عمالوسيعود بالنفع على مطارات دبي شركة إنتاجية وكفاءة من 

"ينصب تركيزنا  :قال مايكل إيبتسون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنية التحتية والتكنولوجياكما 
لتعزيز الخدمات واإلنتاجية والكفاءة على نطاق  والتكنولوجياالمستمر على استخدام البيانات والتحليالت 

من وسجل طويل وناجح  ،المجالبخبرة واسعة في هذا  ستتمتع شركة سيمنو . ذاتهوقت الفي و واسع 
عمالئنا أكبر بما يعود بالنفع على نحن متحمسون إلطالق إمكانيات تعاون و مع مطارات دبي. العمل 

 ".ويزيد من أرباحنا

وغيرها من النقاط المتفق عليها، ، تغطي أنشطة التعاون هذهوبموجب مذكرة التفاهم وجدير بالذكر أنه 
بدراسة ن تاالبحث والتطوير. وستقوم الشرك فرصباإلضافة إلى  ،جريبيةدراسات تجراء إلمشتركة  افرص  

 ،وكفاءة إمدادات الطاقة ،وتخفيض تكاليف الصيانة ،تدفق الركابالذكية لدارة مجاالت اإل تشملفرص 
 ألصول.لدارة التنبؤية اإلو 

ا إلى إنشاء مر الحثيثة لتعزيز حضورها الرقمي، في إطار جهودها و  تطبيقات  يكز تخطط سيمنس أيض 
MindSphere كما أعلنت الشركة في وقت سابق عن التزامها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

واحد من هذه  ويغطي كلدولة حول العالم.  17في  MindSphereلتطبيقات مركزا   20إنشاء ب
ويعمل  المراكز مواقع متعددة في دول مختلفة، ويتخصص في قطاع محدد تنشط ضمنه شركة سيمنس.

مطور برامج ومهندس وأخصائي بيانات جنب ا إلى جنب مع عمالء  900ضمن هذه المراكز أكثر من 
سيمنس لتطوير ابتكارات رقمية لتحليل البيانات والتعلم اآللي. ويتم تطوير هذه الحلول عبر المنصة 

 .MindSphere ونظام التشغيل المفتوح إلنترنت األشياء من سيمنسالسحابية 

ولة اإلمارات، سيتواجد المركزان في كل مدينتي دبي وأبوظبي. وسوف يتولى مركز تطبيقات وفي د
MindSphere  في دبي قطاعات المطارات والخدمات اللوجستية والشحن، من أجل تطوير منهجيات

مبتكرة تسهم في تحسين حركة األشخاص والسلع. وسوف يقوم المركز بتحسين كفاءة الخدمات 
ستفادة من التحليالت المتقدمة وحلول إنترنت األشياء من سيمنس. بينما يتولى المركز اللوجستية باال

الثاني في أبوظبي تلبية احتياجات الصناعات التي تركز بشكل أساسي على النفط والغاز، والمياه ومياه 
لقيمة الصرف الصحي، مما يمكن العمالء من تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف عبر سلسلة ا

 بأكملها.
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 -انتهى-

 لالستفسارات اإلعالمية:
 سيمنس، العالقات اإلعالمية

 تمارا حمدان
 5118100 56 971+هاتف: 

 tamara.hamdan@siemens.comبريد إلكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_press :يرجى متابعتنا على تويتر

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تقف على قمة التميز  Siemens AG شركة سيمنس أيه جي
عام ا. وتمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث  170الهندسي، واالبتكار، والجودة، واالعتمادية، والطابع العالمي منذ أكثر من 

تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية. وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة 
الكهربائية، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة 

 حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. ومن خالل الشركة التابعة لها والمدرجة باسم "سيمنس
عي وأنظمة التصوير بالرنين هيلثينيرز أيه جي"، تعتبر سيمنس موردا  رائدا  لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقط

المغناطيسي، فضال  عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل 
مليار يورو، بينما بلغ صافي  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30، والتي انتهت في 2017السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  337، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6.2 دخلها

  .http://www.siemens.comللمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

( هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة سيمنس، SPPAL) ات اللوجستية للمطارات المحدودةسيمنس للبريد والطرود والخدم
ومقرها في كونستانس بألمانيا. وتعتبر سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات الشركة الرائدة في مجال توفير أفضل 

ات اللوجستية والتشغيل اآللي، وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية المنتجات والحلول المبتكرة في مجال البريد والطرود والخدم
للمطارات مع مناولة األمتعة والبضائع. وتتكامل محفظة أعمال الشركة بحلول البرمجيات وخدمات العمالء لكامل دورة حياة المنتجات. 

ء الشركة الرئيسيين عددا  من المطارات الشهيرة بلدا  حول العالم. وتشمل قائمة عمال 60وتمتلك الشركة قاعدة راسخة في أكثر من 
ومقدمي خدمات البريد والطرود في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة اإلنترنت: 

www.siemens.com/logistics. 
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