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Press  

2019 أكتوبر، 2، أبوظبي   

 

 ، مركز التجارة العالمي دبي D20، جناح 7قاعة 

سيمنس تُطلق باقة منتجات وبرمجيات المكاتب الذكية المتصلة 

بإنترنت األشياء خالل مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في 

 دبي  

 
  بيئة المنتجات والبرمجيات المتطورة تتيح للعمالء تصميم أماكن العمل طبقاً الحتياجاتهم من خالل المزج بين بيانات

 العمل واستجابات وآراء العاملين من خالل التطبيقات وبمساعدة األدوات التحليلية الذكية التي تعمل بصورة لحظية

  حلول سيمنس تعمل على زيادة االنتاجية وتحسين حالة العاملين ورفع كفاءة الطاقة 

  10إلى  6الحلول الجديدة تُعرض ألول مرة في الشرق األوسط خالل أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في دبي في الفترة من 

    2019أكتوبر 

 

تصميم ولوجية التي تم ابتكارها خصيصاً من أجل باقة من المنتجات والبرمجيات التكنل أعلنت شركة سيمنس عن إطالق الشركة

هذه أكثر ذكاًء ومرونة وتركيزاً على احتياجات العاملين في منطقة الشرق األوسط. يأتي إطالق  يةتبمساحات مكأماكن عمل و

الذي يقام في دبي. وتُعد تها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا المنتجات والبرمجيات الجديدة في إطار أنشطة الشركة خالل مشارك

للمباني المكتبية للمنتجات التكميلية لتكنولوجيا سيمنس التي تتيح حفظة باقة منتجات وحلول المكاتب الذكية من سيمنس بمثابة م

تي بيانات المستمدة من بيئة العمل. وبمساعدة األدوات التحليلية الحظات وآراء المستخدمين بعد دمجها مع الاالستجابة بذكاء لمال

يادة االنتاجية وكفاءة زو جات العاملينية احتياتلبللمساحات المكتبية أن تتغير وتتكيف بذكاء من أجل ، يمكن تعمل بصورة لحظية

 تقليل التكاليف التشغيلية.  الطاقة و

 

العمل والتوازن وبيئة لالستشارات أّن الظروف االيجابية المحفزة ألماكن  PwCهذا وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة 

ً آلراء  % من العاملين الذين شاركوا في الدراسة. من ناحية 75الصحي بين الحياة والعمل، تُعد أكثر أهمية من الراتب طبقا

( أّن المعايير المستهدفة لتحسين بيئة العمل CABA) لمباني المؤتمتةلجمعية كونتيننتال أجرتها أخرى أظهرت دراسة أخرى 

هذه النسبة قد اسات مماثلة أّن ر%، بينما تشير د20اإلصابة باألمراض وحاالت الغياب عن العمل بنسبة تصل إلى من تقلل 

 %.   60تقفز إلى 

 

النائب األول للرئيس التنفيذي للحلول -الجديدة، يقول السيد/ماركوس شترومايرالمكتبية وتعليقاً على إطالق المنتجات والحلول 

بيئة عمل أكثر مرونة وإنتاجية وسرعة في  تستحقوالخدمات االقليمية في سيمنس الشرق األوسط: "إّن أماكن العمل الحديثة 

ى البيانات في المكاتب سيضمن تحسن بيئة الرقمية التي تعتمد عل والقدرة على التكيف، وبالتالي فإّن استخدام التقنيات التغيير
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اجات البشر، فإّن هذه احتي داء المبنى نفسه. ومع اهتمام منطقة الشرق األوسط بإقامة مدن ذكية وتلبيةأالعمل للعاملين مع تحسين 

 المنطقة تمثل المكان المثالي لالعتماد على هذه التطبيقات التكنولوجية من أجل مستقبل أفضل لبيئة العمل"        

 

وتتيح باقة منتجات المكاتب الذكية للمؤسسات والشركات تطوير المكاتب بما يدعم اإلنتاجية واالبتكار، مع اتاحة الفرصة أمام 

 بداء آرائهم حول طرق استخدام المساحات المكتبية في أي وقت.    العاملين إل

 

، والتقاط األنماط السلوكية بشرمن خالل التعلم من ال وبشكل لحظي بذكاءحليالت البيانات تستجيب أجهزة االستشعار وتو

  Enlighted و Comfy شركتييضم جناح الشركة عدد من التقنيات التي تقدمها هذا و .تهيئة البيئة المحيطة بهم لتناسبهمو

ارها منصة لتوفير بيئة عمل باعتبComfy  ، وكالهما استحوذت عليها سيمنس مؤخًرا. فقد تم تصميممن  سيليكون فالي

لمساحات العمل وتوفير وسائل الراحة، مع تعزيز المشاركة استخدام أفضل تحقيق لللمؤسسات العالمية التي تسعى  أفضل

من العثور  العاملين  Comfy Occupant-Facing App تطبيقيمّكن واإلنتاجية بشكل عام.  زيادةو عاملينالفعّالة بين ال

عند الحاجة إليها، بينما توفر منصة التحليالت الخاصة اعدادها لتي يحتاجون إليها وحجزها وا الشاغرة على مساحات العمل

 ية، مثل استغالل المساحة. من ناحية أخرى تتكامل المنصةمقاييس العمل الرئيسلوالشفافية الرؤية  Comfy بمكان العمل من

 تطبيقاتمع نظم التشغيل اآللي للمباني ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم التعاون في مكان العمل و المفتوحة إلعداد التقارير

 .إلدارة مكان العمل ةشامل وللتوفير حل ،إنترنت األشياء

 

ونظم الحوسبة تتضمن أجهزة استشعار متعددة الوظائف وترنت األشياء للمباني الذكية فهي عبارة عن منصة إن Enlightedأما 

رامج الخاصة بها. تقوم الحساسات الذكية في تركيبات اإلضاءة بتجميع البيانات بسرعة وتطبيقات البولديها شبكتها  الموزعة

حتياجات اإلضاءة اإلشغال، بما يعمل على االستجابة الكشف عن التغييرات البيئية ونسب في الثانية لل مرة 65أكبر تصل إلى 

على تحديد موقع األشخاص واألصول داخل المبنى وتحليل  اقادر ية وتكييف الهواء بشكل لحظي. ويكون النظاموالتدفئة والتهو

 كاملا ووضع تصور مل، وتدفق البيانات بشكل آمن إلى تطبيقات الحوسبة السحابية لتحليلهإشغال الغرف واألدوار بالكانسب 

 .ل أفضل تركز في المقام األول على احتياجات العاملينبيئات عم ماكن إلقامةيسمح هذا للنظام بتحسين استخدام الطاقة واألو. لها

 

ة لمكاتب الذكيحلول امحفظة شاملة لظة سيمنس للبنية التحتية الذكية، وهو ما يُعد محفوتتكامل هذه المنصات مع التقنيات الحالية ل

للتشغيل اآللي  Desigo حلولو، وهي منصة مفتوحة إلدارة المباني؛ Desigo CCفي المباني الجديدة. يشمل ذلك حلول 

وتكييف الهواء، واإلضاءة ، وهي مجموعة من أنظمة التشغيل اآللي للمباني التي تتكامل مع أنظمة التدفئة والتهوية للغرف

 سالمة واألمن من الحرائق والخدمات االستشارية وخدمات تعزيز األداء. ؛ باإلضافة إلى منتجات وأنظمة الوالستائر

 

 لالستفسارات اإلعالمية 

 سيمنس شركة العالقات اإلعالمية،

 مايكل بالمر 

  3873 200 55 971+: تفها

 michael.j.palmer@siemens.com بريد الكتروني:
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ً للتميز الهندسي واالبتكار والجودة  )برلين وميونخ( Siemens AGشركة سيمنس أيه جي  هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفا

م عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني ونظ 170واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية. في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلد

بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. لحلول النقل الذكية للسكك الحديدية والطرق البرية، حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة 

شركات الرائدة عالمياً في توفير ونظراً المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة، تُعتبر سيمنس من ال

الية مية، باإلضافة لحلول توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه. وخالل السنة المحلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرق

، بلغ عدد 2018بتمبر مليار يورو. ومع نهاية س 6.1مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2018سبتمبر  30والمنتهية في  2018

 www.siemens.comألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  379موظفي شركة سيمنس نحو 
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