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Press
2018مایو 7كونستانس في 

سیمنس ُتطلق مركز تطبیقات مایندسفیر لخدمة 
قطاع الطیران في دبي

خدمات الشحن الجوي والخدمات شركاتالطیران وقات الرقمیة لخدمة المطارات وشركاتسیمنس تقدم أحدث التطبی·
األرضیة 

بتكار الحلول الرقمیة اللتعاون المشترك اعززشراكة سیمنس مع عمالئھا ُت·

تحسین مستوى الكفاءة وتقدیم تجربة استثنائیة للمسافرین  ·

لتمركزاً) SPPAL(افتتحت شركة سیمنس للبرید والطرود والخدمات اللوجستیة للمطارات  طبیقات مایندسفیر في جدیداً

لتطویر حلول مستقبلیة ) MAC(یسعى مركز تطبیقات مایندسفیر . بالمنطقةع محفظة حلولھا الرقمیةیتوسدبي، بھدف 

ن الجوي والخدمات لخدمة المطارات وخطوط الطیران وشركات الشح) IoT(لتحلیل البیانات وتطبیقات انترنت األشیاء 

ورفع في تحسین تجربة المسافرین وتبسیط العملیاتعمالئھادعم إلى خالل ھذا المركز منسیمنس ھدفت. األرضیة

من شبكة عالمیة ُیعد مركز تطبیقات مایندسفیر في .معدالت الكفاءة التشغیلیة للتطبیقات الرقمیة 20تضم دبي جزءاً مركزاً

مطور للبرمجیات ومتخصص في البیانات ومھندس بتطویر 900ما یقارب سیمنس، حیث یقوممجموعة لعمالء من خدمة ال

تعتمد ھذه الحلول الرقمیة على نظام تشغیل مایندسفیر، الذي ُیعد من . حلول رقمیة في تلك المراكز لصالح عمالء سیمنس

ركز تطبیقات مقعی. من سیمنس) IoT(نظم التشغیل المفتوحة التي تعتمد على حلول الحوسبة السحابیة إلنترنت األشیاء 

كذلك مقر وھواألعمال والصناعات، ومؤسساتھ لدعم كافة نماذجوالذي تم بنائفي مجمع أعمال دبي الجنوبمایندسفیر 

. 2020كسبو إمعرض وم الدوليمطار آل مكتول

لما تتمتع بھ  لجنوب بین الشرق والغرب وااًقلیمیإاًمركزمن موقع متمیز باعتبارھا اإلمارات العربیة المتحدة ونظراً

الفقد جعلھا ذلكوالشمال، مثالیاً . لمركز الجدیدحتضان اموقعاً

على ا رود والخدمات الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس للبرید والط- ل رایشلھكیامفتتاح المركز الجدید، یقولوتعلیقاً

، حیث مجال الخدمات اللوجستیة للمطاراتلعقود عدیدة فينحن نستفید ونطور من خبراتنا الممتدة : "-اللوجستیة للمطارات

على نظام مایندسفیر في تصمیم مجمو واستخدامھا كمنصة لالبتكارات المتطورةعة من الحلول الرقمیةنعتمد حالیاً

ل اآلالت وتحلیفي مجاالت تعلم و،تطویر تطبیقات وبرمجیات جدیدةة لم خبراتنا المكثففعلى سبیل المثال، نستخد. التكنولوجیة

."البیانات والتنقیب في البیانات
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ي حلول الحوسبة الفائقة فة سیمنستفید عمالؤنا من مھاریس: "خالد نابلي،مدیر مركز تطبیقات مایندسفیر في دبيیضیفو

بتكار حلول جدیدة معھا التدعو سیمنس عمالئھا للتعاونولھذا . یات التشغیلیةلالعمفي نفس مكان والحلول التي تتمالسحابیة 

ًوة تقدمطریقة، تطّور سیمنس تطبیقات موبھذه ال. المثمرةي إطار شراكاتناف بكل لتلبیة احتیاجات العمالء مصممة خصیصا

بالفعل و. "مكانة بیعیة فریدة في السوقتمنحناو،تمنحھم ھذه الحلول مزایا تنافسیة كبیرة، كما وإضافة قیم جدیدة لھمدقة، 

.ومطار میونخ الدولي في ألمانیاراكات من ھذا النوع مع مطارات دبي باإلمارات العربیة المتحدة شأقامت سیمنس 

لتبادل ویتیح ھذا النوع من المراكز إمكانیة ا). مركز بیانات(ومن بین الفرص التي یقدمھا ھذا التعاون، إقامة منصة للبیانات 

تحسین مستوى التعاون بین كافة األطراف بأسلوب معیاري وآمن، وبالتالي والفوري للبیانات الموثقة ذات الجودة الفائقة

ومن أوجھ التعاون األخرى في ھذا المجال، تقلیل تكالیف الصیانة وتحسین . المعنیة بالعملیات التشغیلیة في المطارات

.لألصولإلدارة االستباقیةللصیانة واضافة امدادات الطاقة، باإل

شركة سیمنس للبرید والطرود والخدمات اللوجستیة لقات مایندسفیر العالمیة فرصةشبكة مراكز تطبیمن ناحیة أخرى، تتیح 

فعلى سبیل المثال، یمكن . الشركةمجال عملذات صلة بلبیانات الخاصة بمجاالتالخبرات وا، لالستفادة منللمطارات

. بة المسافرین في المطاراستخدام البیانات الخاصة بتكنولوجیا المباني في تحسین وتطویر تجر

لحمایة البیانات الحساسة رئیسیاً وفي إطار تعاونھا مع . وفي عصر التحول الرقمي، یمثل األمن اإللكتروني عنصراً

تقدیم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تتضمن أمن المنشآت والشبكات، عبریادي رتقوم سیمنس بدور المطارات،

. وسالمة النظام

في اإلمارات العربیة المتحدة، حیث سیتم بناء األول ضمن مركزینفي دبيمن ناحیة أخرى ُیعد مركز تطبیقات مایندسفیر

یركز مركز تطبیقات مایندسفیر في أبوظبي على العملیات التشغیلیة لقطاع الصناعة وخاصة س.المركز الثاني في أبوظبي

ما یتیح للعمالء تحسین مستوى الكفاءة التشغیلیة وتقلیل التكالیف مف الصحي، اه الشرب والصرالبترول والغاز الطبیعي ومی

على لشركة سیمنسطة استثماریةتطبیقات مایندسفیر في إطار خیأتي إطالق مركزي . مة الخاصة بھمضمن سالسل القی

ًنس الرقمیة بالشرق األوسط والتي ، بھدف توسیع محفظة سیمملیون دوالر500تبلغ قیمتھاسنوات3مدى  تتضمن أیضا

من منح البرمجیات للجامعات المحلیة من أجل . المنطقةبتحسین المھارات الرقمیة لدى طلبة الجامعاتعدداً

:لالستفسارات اإلعالمیة

سیمنس، العالقات اإلعالمیة
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tamara.hamdan@siemens.com: برید إلكتروني

في مدینة كونستانس األلمانیة، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة )SPPAL(للبرید والطرود والخدمات اللوجستیة للمطارات لشركة سیمنس یقع المقر الرئیسي 
من كبرى الشركات الرائدة في تقدیم المنتجات والحلول في مجال البرید والطرود والخدمات اللوجستیة وخدمات التحول اآللي والخدمات SPPALتُعد . AGسیمنس 

ستیة للطرود على مدار باإلضافة لذلك تتضمن باقة خدمات الشركة المتكاملة تقدیم حلول البرمجیات والخدمات اللوج. اللوجستیة للمطارات ومناولة األمتعة والشحنات الجویة
من أكبر المطارات الدولیة وشركات البرید والطرود حول العالم60تتواجد الشركة في أكثر من . عمر المنتجات لمزید من . دولة حول العالم، وتتضمن قائمة عمالئھا عدداً

com/logisticswww.siemens.: المعلومات، یرجى زیارة
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للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة )برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي  ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً

في . تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة واألتمتة والرقمنةدولة، حیث 200تمارس الشركة نشاطھا فیما یزید عن . عاما170ًواالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

عد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تول ید ونقل الطاقة وحلول البنیة التحتیة نفس الوقت، تُ

لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة . لحلول والبرامج الصناعیةوالمیكنة اآللیة والقوى المحركة وا رائداً وعالوة على ذلك، تُعتبر سیمنس مورداً

عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي 2017المالیة وخالل السنة. التصویر بالرنین المغناطیسي، فضًال

، بلغ عدد موظفي 2017ومع نھایة سبتمبر . ملیار یورو6.2ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر 30والمنتھیة في 

.www.siemens.comموقع اإللكترونيللمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة ال. ألف موظف في جمیع أنحاء العالم377شركة سیمنس نحو 

http://www.siemens.com/

