العنوان" :أدفانسيس" تبدأ تشغيل أول مركز للحلول الرقمية ر
لشكة "سيلفوكس" تحت رعاية إيتيدا
المصدر :موقع عالم رقم
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كشفت رشكة أدفانسيس إي إس س  ،Advansys ESCإحدى رشكات مجموعة ر
أنتو جروب عن توقيعها
عقد رشاكة مع رشكة سيلفوكس  CELFOCUSالعالمية المتخصصة ف الحلول الرقمية ،إلنشاء وتشغيل
مركز خدماتها الجديد ألول مرة ف مرص ،وذلك تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"إيتيدا".
وشهد المهندس عمرو محفوظ ،الرئيس التنفيذي للهيئة مراسم توقيع االتفاقية بي ر
الشكتي بمقر الهيئة
ف القرية الذكية لإلعالن عن البدء ف تشغيل المركز فعليا بعد إنشائه وتجهته بالكامل ف احدى مقرات
رشكة "أدفانسيس إي إس س" بالقاهرة ف األول من يوليو .2022
ويقدم المركز الجديد مجموعة من الخدمات التكنولوجية المتكاملة المتقدمة ر
والت تركز من خالله عىل
الشق األوسط وإفريقيا بشكل أساس ،ليقدم خدمات وحلول رقمية لتحسي أداء ر
خدمة منطقة ر
الشكات
تتناسب مع نموذج أعمال أي مؤسسة مما يحقق مزايا تنافسية عديدة.
وستقوم أدفانسيس إي إس س باختيار أفضل الكوادر المرصية ف مختلف المجاالت و التخصصات
بختات مهنية ف مجاالت مثل  ،Reactو ،JAVAو،API
المتنوعة وعىل مستويات وظيفية مختلفة ر
و ،SQLو ،Oracleو CICDوتكنولوجيا االتصاالت وغتها من المجاالت ،وباالعتماد عىل قدرات
ر
االستاتيجية ر
ختات وكوادر متفوقة ف المجاالت
للشكة ،لتشغيل
 Advansys ESCالممتة ف اختيار ر
ً
ر
المركز ف وقت قياس وبأعىل مستوى تنافس ,فضال عىل االعتماد عىل أفضل التجارب و االستاتيجيات
لالستعانة بالكوادر المرصية ،مما سيساعد سيلفوكس عىل تطوير حلولها ف المنطقة وتقديم خدمات
مناسبة لتطلعات عمالئها ر
بالشق األوسط وإفريقيا.
ر
وتأت االتفاقية ف إطار توجه الحكومة لدعم صادرات تكنولوجيا المعلومات ،حيث تستهدف وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مضاعفة الصادرات التكنولوجية والوصول بعدد العاملي ف قطاع
التعهيد إىل  215ألف موظف خالل السنوات الخمس المقبلة.
ر
من جهته قال آلفارو فتيرا الرئيس التنفيذي ر
اتيج مع
لشكة سيلفوكس "سيمكننا التعاون
االست ر
أدفانسيس إي إس س من تطوير مر ً
ً
ً
متطورا ف منطقة ر
الشق األوسط ،باعتبارها العب مهم ف
هندسيا
كزا
الشق األوسط ،وستعتمد ر
هذا المجال ف منطقة ر
والختات المهنية
الشكتان عىل اختيار أفضل المهارات
ر
المرصية ،بما يساعدنا عىل توفت أفضل خدمة لعمالئنا ف المنطقة ببساطة وسهولة باستخدام منتجات
متطورة بما يحقق أفضل نتائج لعمالئنا".

من جانبه قال أحمد مغازي الرئيس التنفيذي ل رشكة أدفانسيس إي إس س "نسىع ً
دائما ف أدفانسيس إي
الشاكات مع رشكاء ر
ً
إس س إىل عقد ر
كتى المؤسسات رلتسيخ مكانة مرص ف هذا
استاتيجيي
عالميا ،ومع ر
المجال الحيوي والمتطور ف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ونفخر بكوننا رشكائهم ف المركز
الجديد الذي يوفر خدمات تعهيد لواحدة من أهم الالعبي العالميي ف مجال تكنولوجيا المعلومات.
ختائنا من المهندسي والموظفي المرصيي المختلفي
أضاف المركز الجديد سيستفيد من قدرات ر
لمساعدة عمالء ر
أكت لنمو أعمال سيلفوكس ف المنطقة".
الشكة عىل تحسي تجربة العمالء وتوفت فرص ر
ر
اتيج ف أدفانسيس إي إس س" :إن ر
المشوع
ومن جهته قال رشف الدين محمد مدير قطاع التعاون
االست ر
ً
يعد عالمة فارقة تظهر قدراتنا وقوتنا ف مجال التعهيد ،ونحن متحمسون جدا لتدشي هذا المركز الجديد
التمجيات ف مرص لتوفت خدمات غت مسبوقة لعمالء سيلفوكس كما يدعم خطط ر
الشكة
لهندسة ر
العالمية ف التوسع بالسوق اإلقليمية ،ويوفر المركز الجديد خدمات وتطوير برمجيات حيث تساعد
المنطقة ف ر
استاتيجيتها نحو التحول الرقم ف قطاع يتمتع بفرص نمو واعدة للغاية".

