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إننــا فــي ســام نفخــر بتقديمنــا خدمات رقميــة موثوقة
ومنافس ــة وفعال ــة للمس ــتهلكين والش ــركات التجاري ــة
فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة العربيـــة الســـعودية .نعتـــز
ب ــأن التزامن ــا الراس ــخ تج ــاه خدم ــة عمالئن ــا وال ــذي يؤك ــد
أن عمالءن ــا يمنحونن ــا ثقته ــم التام ــة لتزويده ــم بأفض ــل
تجربـــة تواصـــل تتســـم بالسالســـة والمرونـــة .كمـــا أننـــا
نحافــظ علــى اســتمرارية عمــل الشــركات وتقدمهــا التقنــي
خصيص ــا حس ــب
م ــن خ ــال الحل ــول الرقمي ــة الت ــي تصم ــم
ً
حاج ــة العمي ــل باإلضاف ــة إل ــى نصائ ــح الخب ــراء للمس ــاعدة
ف ــي تحقي ــق أه ــداف أعماله ــم .فنح ــن متواج ــدون ف ــي
كل م ــكان تحت ــاج إلين ــا في ــه .نس ــعى لتوفي ــر التق ــدم
التكنولوجــي لمســتقبل أكثــر تواصـ ً
ـا للجميع.
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ً
خدمـــات عاليـــة المســـتوى مـــع
دائمـــا علـــى تقديـــم
لقـــد دأبنـــا
ٍ
التركيـــز الدائـــم علـــى تقديـــم أرقـــى تجربـــة للعمـــاء.
نحــن متواجــدون دائمـ ًـا حيــث تحتاجنــا ،نعمــل علــى إنشــاء مســتقبل
أكثــر تواصـ ً
ـا للجميع.
نح ــن ف ــي س ــام ندع ــم الش ــركات التجاري ــة لتصب ــح متكامل ــة وآمن ــة
ذكاء ورقمي ـ ًـة.
وأكث ــر
ً
ســام شــريكك المــرن إذ نقــدم منتجــات وخدمــات حديثــة وذات كفــاءة
مبســطة وواضحــة.
عاليــة لكــن فــي ذات الوقــت
ّ
ّ
نمكــن عمالئنــا مــن البقــاء علــى تواصــل دائــم مــع مــن يهمهــم وفــي
أي وقـــت ،وندعـــم مجتمعنـــا لنرتقـــي بـــه إلـــى أعلـــى المســـتويات
تقني ـ ًـا ليصب ــح مجتمع ـ ًـا منافس ـ ًـا عالمي ـ ًـا
ّ
ونعت ــز دائم ـ ًـا بالثق ــة الت ــي
نح ــن مفعم ــون بالنش ــاط والحيوي ــة
يمنحه ــا لن ــا عمالئن ــا.
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ميلقإلا اندجاوت

تواجدنا
اإلقليمي
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ميلقإلا اندجاوت
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ﺑﻐﺪاد

ﻋﻤﺎن

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻋﺮﻋﺮ

اﻷردن

اﻟﻔﺎو

ﺣﻘﻞ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺰور
اﻟﺨﻔﺠﻲ

ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

اﻟﺒ

دﺑﻲ

اﻟﺠﺒﻴﻞ

ﻳﻦ

ﻗﻄﺮ

LZS

ﺳﻠﻊ

اﻹﻣﺎرات

اﻟﺴﻴﺐ

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

اﻟﺠﻬﺮاء

اﻟﺪﻣﺎم

ﺟ

R7

ﺳﻠﻮى

R4

ﺣﺎﺋﻞ

ﻏﻮﻧﺎن

ﺴﺮة

ﺿﺒﺎ

R5

R2

ﻣﺼﺮ

ﺗﺒﻮك

R6

اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ

ﺤﺮ

ﺧﺼﺐ

ﺳﻜﺎﻛﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺲ

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺨﺮج

R1

اﻟﺒﻄﺤﺎء

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻜﺔ

ﻳﻨﺒﻊ

R8
ﺟﺪة

R3

اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻋﻤﺎن

ﺑﻮر ﺳﻮدان

اﻟﺴﻮدان

أﺑﻬﺎ

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

R13
R10

ﻧﺠﺮان
ﺟﻴﺰان
اﻟﻐﻴﻀﺔ

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﺻﻨﻌﺎء

اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻮاﺑﺔ ﺣﺪود
ﻣﺤﻄﺔ وﺻﻮل اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
Through Partners

GCCIA Network -

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ
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لولح

حلول
الربط البيني
من سالم
Salam Connectivity Services

لولح
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ً
ً
ً
وحيويـــا فـــي رحلة
هامـــا
عنصـــرا
يعـــد التواصـــل الدائـــم
التحـــول الرقمــــــي ( )DXللقطاعـــات الحكوميـــة وقطاعـــات
ً
حلـــوال متقدمة لنقــــــل الصــــــوت
األعمـــال التـــي تتطلـــب
والنطــــــاق العريــــــض و البيانــــــات من أجل تحســـين كفـــاءة
األعمـــال وضمــــــان التواصل الغير متقطــــــع مع العمالء.
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منتجات سالم لألعمال

لولح

حلول الربط البيني من سالم  -تقدم قيمة لعملك
شركة سالم هي وجهتك الشاملة لجميع متطلبات التواصل:
		

•

نوفـــر عـــدة خيارات لنقاط الوصول األخيرة من خـــالل تقنيات األلياف البصرية واألقمـــار الصناعية
والجيل الخامس  5Gبفضل اســــــتثماراتنا المســـتمرة لتطوير الشــــــبكة في الســـنوات األخيرة.

•

إن شـــبكتنا المحلية في المملكة والتي تمتد لمســـافة  19000كم من األلياف البصرية تضمن لك
التواصل الســــــلس بين مكاتبك ,فروعك ,ومتاجرك فـــي جميع أنحاء المملكة.

•

ً
ً
احتياطيا مـــن خالل بوابـــات
دعمـــا
توفـــر محطات الكابل البحري ( )CLSالخاصة بنا فـــي جدة والخبـــر
اإلتصـــال الدولية لضمـــان اإلتصـــال غيـــر المتقطع مـــع العالـــم.

•

ً
بداية مـــن تطوير
إن منهجنـــا يركـــز بالتحديـــد علـــى العمـــالء وتقديم أعلى مســـتويات الخدمـــة ()SLA
		
الخدمة مـــرورا بالتســـليم النهائـــي وصوال لخدمـــات ما بعد البيـــع لتحقيق النجاح لرحلـــة التحول
الرقمـــي لعمالئنا.

		

منتجات سالم لألعمال

لولح

الخدمات األساسية:
تغطي مجموعة حلول الربط البيني من سالم جميع احتياجات أعمالك:
خط الربط الدولي المستأجر ()IPLC
إنترنت النطاق العريض ()BBI
اإلنترنت المخصص لألعمال ()BDI
خط النقل المؤجر ()TLL

فئة الخدمة ()CoS

األقمار الصناعية ()VSAT

الشبكة الخاصة الدولية االفتراضية ()VPN

خدمة عبور اإلنترنت IP

خدمة التخزين المتزامنة ()Storage Fiber Sync

الشبكة الخاصة اإلفتراضية )IPVPN (L2/L3 MPLS

حلول الربط الصوتي المتطورة لألعمال ()Business Trunk

11

12

منتجات سالم لألعمال

خدمات سالم المستضافة

خدمات
سالم
المستضافة
Salam Hosted Services

خدمات سالم المستضافة

منتجات سالم لألعمال
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تقـــدم ســـام خدمـــات ُمســـتضافة فـــي مراكـــز بياناتهـــا
المتعـــددة والمتطـــورة مـــن المســـتوى الثالـــث تشـــمل
خدمات ســـحابية كالبنية التحتية وخدمات اســـتضافة مواقع
االنترنـــت بجانـــب خدمـــات أمنيـــة مـــدارة مـــن قبـــل مركـــز
عمليـــات الشـــركة األمنـــي.
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خدمات سالم المستضافة

منتجات سالم لألعمال

خدمات سالم المستضافة  -تقدم قيمة لعملك
نهجنــــــا الفريــــــد للخدمـــات المســــــتضافة يمكن عمالئنـــا من االســــــتفادة من
أحدث األدوات والتقنيات المتاحة مــــــع ضمــــــان توفيــــــر خدمــــــات الدعـــم على
مــــــدار الســـاعة ،وااللتزام باتفاقيات مســــــتوى الخدمـــة ( )SLAsالصارمة التي
تلتــــــزم بها فــــــرق عمليات التشــــــغيل في سالم.

أهم الخدمات المتوفرة:
الخدمات السحابية والخدمات المستضافة Cloud & Hosted Services
نعمل في ســــــام على تغطيـــة كافة احتياجاتك مـــن الخدمــــــات الســـحابية المتقدمـــة وكذلك
خدمـــات ااالســــــتضافة التقليديـــة التــــــي تضفــــــي المرونة علــــــى بيئة تقنيــــــة المعلومــــــات
وتســـاهم فـــي تقليـــل الوقـــت والجهـــد وكذلـــك التكلفة مما يســـاعد أيضـــا في رفـــع عائدات
اســـتثماراتك وزيـــادة الكفاءة والمرونـــة التشـــغيلية والمالية.
قمنـــا ببنـــاء خدماتنا االحترافية الســــــحابية حول مايكروســــــوفت  Azureكمزود خدمة ســــــحابية
ً
رســــــمي ( )CSPما َ
تطورا في العالم وبشـــكل
يمكننا مــــــن تقديــــــم الخدمات الســــــحابية األكثر
َمضمـــون وآمــــــن ّ
يمكنـــك من الحصول علـــى أقصى قيمة ممكنـــة وبأقل التكاليـــف والمخاطر.
من خالل مراكز بياناتنا المعتمدة عالميا بالمســــــتوى الثالــــــث من «معهد أبتايم»  ،وخدمــــــات
الربـــط البيني المتطورة يمكــــــن لعمالئنا االشــــــتراك في خدمات االســــــتضافة لضمان توفير
الثبات واألمان واالســـتمرارية ألعمالهم.

تتكون مجموعة الخدمات السحابية والمستضافة من الخدمات التالية:

مايكروسوفت أوفيس 365

خدمة النسخ االحتياط ()BaaS

خدمة استضافة نظام البريد
اإللكتروني Exchange

استضافة مواقع االنترنت

خدمة االنتقال إلى مايكروسوفت Azure

خدمات مايكروسوفت Azure Stack

منتجات سالم لألعمال

خدمات سالم المستضافة
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خدمات األمن المدارة Managed Security Services
ً
نظـــرا الســـتمرار التهديــــــدات اإللكترونيــــــة وتطورها الدائم والتي تســــــتهدف
القطاعات السعودية بشكل يومي ،فإننا نعمل على تقديــــــم خدمــــــات أمنيـــة
مـــدارة شــــــاملة وفعالة يمكنـــك االعتماد عليهـــا ،ما يغنيك عن تحمــــــل تكاليف
فريق متكامل متخصــــــص داخلـــي لحماية بياناتك.
تقديـــم خدمـــات األمن المدارة يتـــم عبر مركـــز العمليات األمنية ( )SOCمــــــن
داخــــــل المملكـــة  ،لتمكينك من توجيه جهود مواردك نحو أهدافـــك الحقيقيـــة
– وهـــو دفـــع عجلــــــة االبتكار والتقدم فـــي أعمالك.

المدارة بما يلي:
تزودك خدمات األمن ُ

مكافحة هجمات حجب الخدمة

بوابة البريد اآلمن

جدار الحماية االفتراضي

()Anti-DDoS

()SEG

()VFW

الجدار الناري
للتطبيقات ومواقع الويب

خدمة أمن المعلومات
وإدارة الحوادث

الكشف الذكي للتهديدات

()WAF

()SIEM

اإلنترنت اآلمن

إدارة الثغرات األمنية

()WS

()VM

()TI
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خدمات
سالم
المدارة
Salam Managed Services
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منتجات سالم لألعمال
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تتوجـــه قطاعات األعمال في الوقت الحاضر نحو خدمات
تقنيـــة المعلومـــات المدارة للحصول علـــى أفضل قيمة
ممكنـــة مـــن أجـــل تلبيـــة متطلباتهـــم التقنيـــة والتجاريـــة،
وتوجيـــه المـــوارد القيمـــة نحـــو االبتــــــكار .توفـــر خدمــــــات
ســــــام المــــــدارة لقطاعات األعمال فـــرق تقنية متخصصة
يعملون على الحفاظ على البنية التحتية وإدارتهــــــا وتقديم
«المراقبـــة النشــــــطة» واإلبــــــاغ عن األخطـــاء والحوادث
مــــــع تحقيــــــق أقصى عائد على اإلســـتثمار.
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منتجات سالم لألعمال

ةرادملا مالس تامدخ

خدمات سالم المدارة  -تقدم قيمة لعملك
دعما فريدا لتوفير حلــــــول هامة ألعمالهـــم من خـــالل
	•دعــــــم ينبــــــض بالحيــــــاة :نقـــدم في ســــــام لعمالئنا ً
المراقبة الدائمة علــــــى مــــــدار اليوم والساعة وااللتــــــزام باتفاقيات مســــــتوى الخدمـــة الصارمة .SLA
ً
حلوال ذكيــــــة ومبتكرة مـــن خالل تحليـــل مفصل إلحتياجــــــات العمـــاء وبالتالي تحديــــــد
	•حلـــول مرنـــة :نقـــدم
المجموعـــة المناســــــبة مـــن الخدمـــات والمعـــدات وتصميم خطــــــة التنفيـــذ لتحقيق تلـــك االحتياجات
	•التســــــعير المناسب :نفتخــــــر في ســــــام بالمرونــــــة فــــــي األســــــعار إلعــــــداد حـــزم الخدمــــــات التي تحقق
احتياجــــــات العمالء الفريــــــدة مــــــن نوعها.
	•مراكــــــز البيانـــات المحليـــة :إن تواجد مركز عمليات الشــــــبكة ( )NOCو مركز العمليــــــات األمنيـــة ( )SOCومراكز
بيانـــات المســــــتوى الثالــــــث داخـــل المملكـــة العربية الســــــعودية يتيـــح لعمالئنا اإللتـــزام باللوائـــح الحكومية
المتعلقـــة في أماكــــــن تخزيـــن البيانات.
	•األمــــــن :مــــــع المراقبـــة المســــــتمرة واإلدارة اآلمنـــة لألجهـــزة من البداية إلــــــى النهايـــة ،يكون خبــــــراء مركز
العمليــــــات األمنيـــة  SOCفـــي حالــــــة يقظـــة مســــــتمرة لمعرفـــة وتقييد أي تهديـــد قبل فــــــوات األوان.

ةرادملا مالس تامدخ

منتجات سالم لألعمال

خدمات سالم المدارة
تغطي مجموعة خدمات سالم المدارة كافة احتياجات أعمالك .تشمل خدماتنا األساسية على:

اإلستعانة بمصادر خارجية للشبكة ونقطة النهاية
(إدارة أجهزة الراوتر ،خدمة الشبكة المحلية المدارة ،خدمة شبكة ( )SD-WANالمدارة)

االتصاالت الموحدة المدارة

خدمة استضافة مركز البيانات
(في المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة)

خدمة استمرارية األعمال
(مساحة مخصصة وتقنية البنية التحتية اإلفتراضية لسطح المكتب ())VDI

إدارة أجهزة الحماية ()SDM
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فارتحالا مالس تامدخ

خدمات
سالم
االحترافية

Salam Professional Services

فارتحالا مالس تامدخ

منتجات سالم لألعمال
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تعــــــد الخدمــــــات االحترافيــــــة واحـــدة من أهـــم الخدمات
التقنيـــة التـــي تقدمهـــا ســـام  .حيـــث نفخـــر بتقديــــــم
خدمات شـــاملة لعمالئنــــــا – بداية من تصميـــم المفهوم
المبدئــــــي وصوال إلى اإلدارة الشـــاملة للعمليات بشـــكل
فعـــال .ونســـعى للوصول من خـــال خدماتنا االحترافيــــــة
إلـــى أفضـــل النتائـــج ومعالجـــة احتياجات عمالئنا بشــــــكل
مباشــــــر وشامل.
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فارتحالا مالس تامدخ

منتجات سالم لألعمال

خدمات سالم االحترافية  -تقدم قيمة لعملك
ً
دومـــا لتوفير أعلى مســـتويات الرضـــا لعمالئنا و ذلـــك باعتمادنا على
نســـعى
ســـنوات عديـــدة من الخبـــرة الفائقة التـــي يتمتع بها فريق الخدمـــات االحترافية
من ســـام ،مدعومـــة باالهتمـــام منقطع النظيـــر باألمن االلكترونـــي لعمالئنا
مع االلتزام الصارم باتفاقيات مســــــتوى الخدمــــــة (.)SLAs
ومــــــن خــالل خدمـــاتنا االحترافية المتخصصـــة والمــــــدارة بمهـــارة عاليـــة ،نفخر
دائما بســـجلنا الحافـــل في تمكين عمالئنـــا من إدارة نفقـــات التشـــغيل وخفـــض
التكاليف مع رفع مســــــتوى اإلنتاجيـــة واستمرارية العمليات بدون تعطل.

الخدمات األساسية
يمكن تقسيم عروض الخدمات االحترافية لسالم إلى خمسة مجاالت أساسية:

خدمات التصميم واالستشارات.

خدمات التنفيذ.

خدمات التوريد (برامج  /أجهزة).

خدمات االستضافة بالقوى
العاملة الخارجية.

خدمات فحص الثغرات واختبار
االختراق VSS & PT

فارتحالا مالس تامدخ

منتجات سالم لألعمال
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منتجات سالم لألعمال

ةيقافتاو ءالمعلا معدمعدد

دعم
العمالء
واتفاقية
SLA

ةيقافتاو ءالمعلا معدمعدد

منتجات سالم لألعمال
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مركز عمليات الشبكة ( )NOCواألمن السيبراني ( )SOCمن سالم
ضمان المراقبة األمنية وتوفر الشبكة بنسبة %99.99
	•تعتبر المراكز الرئيسية لعمليات التشغيل لدينا والمراقبة األمنية
	•مستوى دعم على مدار الساعة عن طريق فنيي الخدمة المؤهلين والمدربين بدرجة عالية
	•تعمل المراكز على الحفاظ على أمن الشبكة والبنية التحتية
	•تحديد المشاكل وتصحيحها قبل حدوثها

اتفاقيات مستوى الخدمة ()SLAs
سالم كانت أول مزود خدمة في المملكة يقدم اتفاقيات مستوى الخدمة  SLAsمع االلتزام الكامل بما يلي:
	•شبكة اتصال تنافسية مع توفر في المواقع
	•ضمان إنتاجية الشبكة وعدم فقدان البيانات
	•ضمان أفضل وقت استجابة دولي
	•دعم مستمر وتوفير حلول سريعة للمشاكل مع طرق تصعيد لإلدارة في حال التأخر عن الرد
	•توفر معدل لوقت اإلصالح ( )MTTFبحسب مستوى خطورة المشكلة
بناء على اتفاقية مستوى الخدمة SLA
	•خصومات مالية ً

مركز سالم لخدمة العمالء
مركز اتصال لخدمة العمالء على مدار الساعة
موحد على مدار الساعة لكل عمالء سالم
	•مركز اتصال ّ
	•مزود بأحدث األدوات إلدارة عالقات العمالء
ومدربين بدرجة عالية
	•موظفي خدمة العمالء مؤهلين
ّ
	•دعم تجاري وفني شامل وفوري
	•إمكانية الوصول إلى الدعم عبر قنوات متعددة:
›دعم عبر الموقع اإللكتروني
›دعم من خالل البريد اإللكتروني والهاتف
›دعم عبر تحميل تعليمات مفصلة توضح طرق اإلصالح
›منتديات سالم
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منتجات سالم لألعمال

نب لاصتالل

لالتصال
بنا

منتجات سالم لألعمال

نب لاصتالل

www.salam.sa

800 5000 000

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على info@salam.sa
لرعاية األعمال Bcare@Salam.sa

المكتب الرئيسي بالرياض:
ص .ب 8732 .الرياض  ،11492السعودية
+966 11 505 5555

المكتب اإلقليمي بجدة:
ص .ب 11993 .جدة  21463السعودية
+966 11 505 5555

المكتب اإلقليمي بالخبر:
ص .ب 709 .الخبر  31952السعودية
+966 11 505 5555
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لكل تواصل..

