
جسور التقنية اآلمنه

About Usمن نحن

جسور التقنية اآلمنه تعمل مع المنظمات 
خبرات  ذو  مؤهله  سعودية  فنية  بكوادر 
فنية ومهارات متعددة في احدث مجاالت 
التقنية  الحلول  وتقديم  التقنية. 
واالستشارات الفنية مع الشركات العالمية 
المعلومات.  تقنية  مجال  في  الرائدة  
مجال  في  عمالئنا  مع  الدائم  وبالتحالف 
تقنية المعلومات على أساس تلبية كامل 
الخدمة  مستوى  وتعزيز  احتياجاتهم، 
العمل  خطط  ووضع  لديهم.  والقدرة 
المشتركة التي تهدف الى رفع مستوى 
انجاز  وسرعة  المنظمات  في  االنتاجية 
البشرية   الكوادر  وتطوير  واالعمال  المهام 
مع  مشتركة  عمل  استراتيجية  حسب 
المستقبلية  طموحاته  لتلبية  العميل 

وتحقيق االهداف.

Technical bridges safe to deal with 
organizations Saudi cadres technical 
qualification with multiple expertise 
and skills in the latest technical areas. 
And providing technical solutions and 
technical consultation with the leader 
in the field of IT global companies. And 
lasting alliance with our customers in 
the field of information technology on 
the basis of fully meet their needs, and 
enhance the level of service and the 
ability they have. And develop joint 
plans of action, which aims to raise the 
level of productivity in organizations 
and the speed of the tasks and the 
business and the development of 
human resources by completing a joint 
action strategy with the client to 
meet future ambitions and achieve 
goals..

11



جسور التقنية اآلمنه

Our Servicesخدماتنا

احتياجات  وتحديد  الميداني  المسح  عمل 
المشروع.

للمشروع.  الفنية  الكراسة  واعداد  تجهيز 
تخطيط وتنقيذ أعمال البناء التحتية. 

السلكية  الشبكات  وتنفيذ  تصميم 
والالسلكية وشبكات االلياف البصرية.                                         

 .( WAN – LAN – VPN – Fiber Optic)
تجهيز غرف مراكز المعلومات

.(Datacenter)
اآللي  الحاسب  أجهزة  وتوريد  تأمين 

وملحقاتها من الشركات المصنعة.
 .(Firewall & IPS)  حلول أمن الشبكات

.(Information Security) أمن المعلومات
حلول خدمات المكالمات الصوتية والمرئية 

 .(VoIP)
كاميرات  و  بالدخول  التحكم  أنظمة 

المراقبة الرقمية.
أنظمة مكافحة الحريق واإلنذار.
.(UPS) نظام التيار الغير منقطع

تقديم الدراسات الفنية.
ادارة المشاريع.

Survey work to determine the needs of 
the project.
Processing and preparation of the 
technical study of the project.
Planning and construction of 
Executing infrastructure works.
Design and implementation of wired and 
wireless networks.
Design and implementation of fiber optic 
networks.
(WAN - LAN - VPN - Fiber Optic).
Rooms equipped information centers 
Datacenter.
The supply of computers and 
accessories insurance. (Dell, Cisco, hp)
Network security solutions (Firewall & IPS).
Information Security.
Voice and Video Calls service solutions (VoIP).
Login surveillance cameras and digital 
control systems.
Fire-fighting and alarm systems.
Incessant power system (UPS).
Provide technical studies.
Project management.
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Computer networksشبكات الحاسب اآللي

خدمات  اآلمنه  التقنية  جسور  تقدم 
والفحص  والتركيب  والتوريد  التصميم 
والتوثيق لشبكات  الحاسب اآللي  لتناسب 
لمراكز  التحتية  والبنية  العمالء  احتياجات 
مكاتب  و  المباني  وأدوار  المعلومات، 
يلي  ما  الخدمات  تتضمن  و  الشركات. 
والتوريد  والتصميم     الميداني  .المسح 
لربط  المطلوبة  المواد  لجميع  والتركيب 
و  االلواح  و  الكوابل  ذلك  في  بما  الشبكة 
كبائن الخوادم واألجهزة وموزعات الشبكة 
المطلوبة  والكهربائية  المدنية  المواد  و 
األعمال  .وتنفيذ  التحتية  البنية  لشبكة 
التي يتطلبها  الخارجية  الداخلية و  المدنية 

انشاء الشبكة.

خدمات التوريد والتركيب والفحص لشبكات 
المباني  داخل  البصرية  األلياف  كوابل 
للتوصيل  الخارجية  التمديدات  و  وخارجها  
يتطلب  وما  الخدمات  ونقاط  المباني  بين 

ذلك من أعمال مدنية. 

Provide technical bridges safe design, 
supply, installation, testing and 
documentation of computer networking 
services to fit the needs of customers 
and the infrastructure for data centers, 
and the roles of the buildings and 
corporate offices. And services include 
field .site survey and design, supply and 
installation of all materials required to 
connect the network including cables and 
panels and cabinets of servers, devices 
and dispensers network and civil, 
electrical materials required for network 
infrastructure . Implementation of 
internal and external civil works and 
Foreign required by the network set up..

Supply, installation and testing of fiber 
optic cable networks services inside and 
outside buildings and the external wiring 
to connect between buildings and points 
of services and requires the civil works.
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المسح  من  ابتدآ  المعلومات  مراكز  تجهيز 
وتركيب  والتوريد  والتصميم،  الميداني 
األرضيات المرتفعة و ملحقاتها و تمديدات 
حوامل  تركيب  و  األرضية  تحت  الكوابل 
الكوابل وتنفيذ ما يتطلب ذلك من األعمال 

المدنية والكهربائية.
(UPS) أجهزة توليد الطاقة غير المنقطعة

أجهزة التتكييف ونظام التحكم البيئي
تجهيز و تركيب كبائن الشبكة. 

تركيب الخوادم وموزعات الشبكة.
تنصيب أنظمة التشغيل وعمل اإلعدادات 

والتشغيل  والتركيب  التصميم  خدمات 
اال  للشبكة  والخارجـية  الداخـلـية  للوحدات 
ذلك من  يتطلب  ما  وتنفيذ   (WiFi) سلكية 
مواقع  في  كهربائية  و  مدنية  أعمال 
أسطح المباني من أبراج وأعمدة الهوائيات 
وكوابل  مواسير  و  الكوابل  وحوامل 
االتصاالت  خدمات  لتوفير  وذلك  الكهرباء. 

الالسلكية المختلفة 
و االستخدامات للمنازل و مكاتب الشركات 
والسكنية،  التجارية  والمجمعات 

والمستشفيات وقاعات االجتماعات.

information processing centers of the 
field survey, design, and supply and 
installation of Reaized Floor and 
accessories and cabling under the floor 
and fence installation cabling and 
implementation requires that civil and 
electrical works.
power generation devices uninterruptible 
(UPS)
Altaatkiev devices and environmental 
control system
processing and installation of network 
cabinets.
Installation of network servers and 
dispensers.
the installation of operating systems and 
work settings

design, installation and commissioning 
services for internal and external 
network units (WiFi) and implement what 
it requires of civil works and electrical in 
the roofs of buildings sites of towers and 
antennas and poles pregnant cables and 
pipes and electricity cables. So as to 
provide various telecommunications 
services and uses of homes and corporate 
offices, commercial complexes, 
residential, hospitals and meeting rooms.
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(WIFI) الشبكات الالسلكية

WLAN (WIFI)

تجهيز غرف 
مراكـز المعـلومات

Information
processing centers
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عبر  والمرئي  الصوتي  االتصال  خدمات 
توفير  في  ذلك  ويساهم  الشبكة  بروتوكول 
إنتاجية  وزيادة  التنافس،  وتحقيق  التكاليف، 

الموظفين وتحسين االداء و خدمة العمالء. 

يعني أمن المعلومات إبقاء معلوماتك تحت 
سيطرتك المباشرة والكاملة، أي بمعنى عدم 
آخر  شخص  أي  قبل  من  لها  الوصول  إمكانية 
دون إذن منك، وان تكون على علم بالمخاطر 
بالوصول إلى  السماح لشخص ما  المترتبة عن 
شركة  في  ويسعدنا  الخاصة.  معلوماتك 
جسور التقنية اآلمنه تقديم الحلول المناسبة 
مع الشركات المتخصصة في أمن المعلومات 
والخارجية  المحلية  للشبكات  البيانات  بتشفير 

واستخدامات الويب والبريد االلكتروني.

Audio and visual communication services 
via the network protocol and this will 
contribute to save costs, and achieve 
competitive, increase employee 
productivity and improve performance 
and customer service.

it Means of information security to keep 
your information under the direct and 
complete your control, in other words, 
can not gain access to it by anyone else 
without your permission, and be aware of 
the risks arising from allowing someone 
access to your private information. We 
are pleased at the technical bridges safe 
company to provide appropriate solutions 
with specialized in information security by 
encrypting the data for domestic and 
overseas networks and uses of Web and 
e-mail companies.
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information securityأمن المعلومات 

االتصاالت الهاتفية 
VOIP الرقمية

الحماية  جدار  الحاسوب،  علوم  مجاالت  في 
بين  يفصل  برنامج  أو  جهاز  هو   (Firewall)
المناطق الموثوق بها في شبكات الحاسوب، 
جهاز  على  برنامج  أو  مخصصة  أداة  ويكون 
بمراقبة  يقوم  بدوره  الذي  آخر،  حاسوب 
العمليات التي تمر بالشبكة ويرفض أو يسمح 
وشروط  لقواعد  طبقًا  برنامج  بمرور  فقط 

معينة.

جدار حماية وأنظمة االختراق

In the fields of computer science, firewall 
(Firewall) is a device or program 
separates reliable areas in the computer 
networks, and have a custom tool or 
program on another computer, which in 
turn control their operations with the 
network refuses or only allows the 
passage of the program, according to 
certain rules .

Firewall Intrusion Systems

Digital
telephony VOIP
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الهدف الرئيسي من هذا الجهاز هو المحافظة 
التيار  وتزويد  الكهربائية  الطاقة  استمرار  على 
عند  وذلك  انقطاع  أي  بدون  الكهربائي 
محدده  زمنية  ولفترة   ، المصدر  تيار  انقطاع 
.جهاز أل UPS يحوي بطارياته الخاصة التي تزود 
انقطاع  حال  في  لنظامك  احتياطيه  طاقة 
الغير  المعلومات  ضياع  يحمي  لذلك  الكهرباء 

متوقع. 

The main objective of this device is to 
maintain the continuity of electric power 
and the supply of electricity without any 
interruption and when the source stream 
interruption, and for a limited Device. All 
UPS time Includes special batteries that 
provide backup power to your system in 
the event of a power failure so protects 
the loss of information unexpected.

6

نظام التيار 
: UPS الغير منقطع

: UPS الغاية من استخدام أل

: UPS ومن فوائد أل
تخزين الملفات المفتوحة .

 بدأ عمل مولد الكهرباء االحتياطي.
غلق النظام بسهوله وبانتظام .

تزود حماية إضافية لألجهزة من تذبذب الطاقة 
الكهربائية.

الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  التحويل  زمن 
يكون صفر .

الجودة  عالي  كهربائي  مصدر  توفير  ضمان 
على مدار الساعة.

جهاز ألUPS يمكن توصيله على الكمبيوترات, 
وغيرها.  العمل  محطات  الملفات,  سيرفرات 
على  القائمة  المعدات  في  أيضًا  ويستخدم 
قطاع  في  وااللكترونية  الحاسوبية  األجهزة 
طاقة  إلى  تحتاج  التي  والخدمات  الصناعة 
كهربائية غير منقطعة عالية الجودة. العالقة 
بين المولد وجهاز ألـ UPS ولوحة ألـ ATS  حيث 
أنه عند انقطاع التيار الكهربائي يقوم جهاز ألـ 
األجزاء  بتغذية  ويقوم  تلقائيا  بالعمل   UPS
انتهاء  ، وعند  الكمبيوتر  الضرورية مثل أجهزة 
بإعطاء   ATS لوحة  تقوم   UPS ألـ  بطاريات 

المولد إشارة للعمل فيبدأ.

Open files are stored.
The working principle of the electricity 
generator backup.
closure order easily and regularly.
provide additional protection for the 
organs of power fluctuation.
Conversion time when the power is zero.
ensure the provision of high-quality elec-
tric clock source.
All UPS device can be connected to com-
puters, files servers, workstations and 
others. It is also used in existing equip-
ment to high-quality computer and elec-
tronic devices in industry and services 
that need to be electrical energy sector 
uninterrupted. The relationship between 
the generator and a UPS al panel where it 
all ATS when the power is all UPS device to 
operate automatically and the feed nec-
essary parts such as computers, and at 
the end of all UPS batteries based panel 
ATS giving birth signal begins to work.

The purpose of 
the use of UPS :

Among the benefits of all UPS:


