رشكة  Merkatorتستحوذ عىل رشكة GIM
● رشكة  Merkatorاصبحت اكب مزود للحلول المكانية ( )geospatialف بلجيكا ،و تخدم ر
أكب من  ٥٠٠رشكة
ر
ي
يف مختلف المناطق.
● مهارات موظف ر
البمجيات (،)software
الشكة الذي تجاوز عددهم  ١٨٠مختص يف مجاالت عدة يف قطاعات ر
ي
البيانات ( ،)dataوالخدمات الفنية ( )servicesسوف تساهم يف بناء حلول وتطبيقات تقنية عرصية لقطاعات
مختلفة تشمل ،القطاعات الحكومية ،والخدمية ،باإلضافة إىل القطاع الخاص.

زيليك  ،لوفي  ،جمبلوكس  -بلجيكا  ١٧ -يونيو :٢٠٢٠ ،أعلنت رشكة  Merkator nv / saاليوم عن استحواذها عىل
ر
وه رشكة بلجيكية لهندسة البيانات الجغرافية المكانية
 ، GIM nvبما يف ذلك الشكة التابعة لها  ، GIM Wallonie srlي
والذكاء االصطناع الجغراف المكان وتطوير التطبيقات المكانية .إن اندماج تلك ر
الشكات البلجيكية الرائدة يف مجال
ي
ي
ي
تكنولوجيا المعلومات الجغرافية مع  Merkatorيضاعف عىل الفور من تواجد المجموعة  ،من حيث األفراد واإليرادات
ً
ً
والخبة يف سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجغرافية المكانية يف بلجيكا
 ،ويجمع قدرا مذهال من المعرفة
ر
وخارجها .من خالل النظر إىل جانب أنشطة مجموعة  Merkatorف هولندا وإسبانيا  ،توظف المجموعة اآلن ر
أكب من
ي
ً
ً
وعالما يف مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجغرافية يعملون من ستة مكاتب يف جميع أنحاء
متخصصا
180
أوروبا.
ً
تعزيزا ً
البمجيات الجيومكانية والخدمات المهنية
"يمثل هذا االستحواذ الكبب بال شك
كببا لمكانة  Merkatorيف تطوير ر
ر
خباء  Geo-ICTمع سمعة قوية يف بناء التوائم الرقمية
ذات الصلة .ال يتألف  GIMفقط من فريق معبف به وموهوب من ر
ً
ر
أيضا رشكة ذات ثقافة أصيلة " ،كما يقول غبت دي كونسيل  ،الرئيس التنفيذي لشكة .Merkator
الجغرافية  ،ولكنه
ر
البامج والبيانات والخدمات بعضها البعض.
اف
مكان سحري  ،تكمل فيه ر
ي
تتمثل خطتنا المشبكة يف إنشاء مثلث جغر ي
يعتب مثلث  SDSهذا ً
البنامج إىل بيانات
أمرا بالغ األهمية عندما يتعلق األمر بتوفب حلول حقيقية جاهزة للتسليم .يحتاج ر
ر
ً
ً
ر
الت توفر قيمة مضافة لعمالئنا يخلق عرضا فريدا داخل
وبيانات يحتاج إىل برامج .إن الجمع بي هذه الخدمات المهنية ي
اف أوسع بكثب ".
البلجيك
السوق
وبالتاىل يف سياق جغر ي
ي
ي
منذ ما يقرب من ً 30
خبة  Geo-ICTوبيانات جغرافية مكانية رائدة يف الصناعة  ،وتكامل البيانات
عاما  ،قدمت  GIMر
وحلول استخبارات الموقع ف الحكومة  ،والمرافق  ،واالتصاالت  ،والقطاع الخاص .مع ر
ً
خببا  ،تقدم GIM
أكب من 70
ي
خباء السوق إىل  GIMعىل أنها رائدة ومنارة ف األسواق ر
.
الت تخدمها
نظر
لطالما
المخلصي
مجموعة رائعة من العمالء
ر
ي
ي
" ،قال غبت دي كونسيل.
البلجيك .هذه فرصة فريدة لتوسيع هندسة البيانات
المكان  ،وخاصة يف المشهد
اف
ي
"اليوم هو يوم مهم للمجتمع الجغر ي
ي
البامج الجغرافية المكانية
وخبتها يف ر
الجغرافية يف  GIMونحن متحمسون لالستفادة من قوة  Merkatorالمثبتة ر
ر
ر
ر
المكان.
اف
ي
والخدمات المتطورة " ،كما يقول فيتال شيورز  ،مؤسس  .GIMتشبك كلتا الشكتي يف الشغف باالبتكار الجغر ي
كانت إدارة  GIMتستعد لهذا االنتقال لعدة سنوات بالفعل ونتطلع إىل التعاون مع  Merkatorمن أجل تطوير رؤيتنا يف
مجال الحلول الرقمية المزدوجة ".

حول Merkator NV / SA
ر
البامج المتخصصة يف تمكي Merkator nv / sa ،
ه رشكة بلجيكية رائدة يف توفب ر
الت تأسست يف عام  ، 2011ي
ي
البامج الرقمية المزدوجة للشبكة وتشي ع االتصال قبل الحفر
والسماح بالعمليات يف األماكن العامة (CBYD) .تكنولوجيا ر

ر
ر
خباء
 Merkatorتساعد  Geo-ICT Telco & Utilities.بتقديم خدمات احبافية راقية يف  Merkatorيلبم فريق ر
الصح)
مشغىل الشبكات والشبكات الذكية (األلياف  ،والنحاس  ،والمحاكاة  ،والكهرباء  ،والغاز  ،والمياه والرصف
جميع
ي
ي
وف النهاية خلق قيمة عالية
 ،والمدن الذكية والحكومات المحلية يف إنجاز مهامهم  ،وتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم  ،ي
ً
ر
شخصا ف الوقت الحاىل .العالمات التجارية الرئيسية ر
لشكة  Merkator nv / saلعمالئهم  .توظف
أكب من 75
ي
ي
ه Merkator nv / sa
 Eaglebe.و  EagleInfraو  Marlin Digital Twinو  Marlinي
لمزيد من المعلومات  ،ر
يرج زيارةwww.merkator.com www.marlindt.com www.eaglebe.com :
حول GIM nv
االصطناع
وه رشكة بلجيكية رائدة يف مجال تكامل البيانات الجغرافية المكانية  ،والذكاء
ي
تأسست  GIM nvيف عام  ، 1994ي
الجغراف المكان وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجغرافية .مع فريق يضم ر
خببا جغر ً
ً
افيا  ،تساعد GIM
أكب من 70
ي
ي
الشكات والسلطات والمرافق عىل اتخاذ قرارات ر
أكب ً
ر
ذكاء والعمل بشكل أشع .تعمل  GIM nvيف  Walloniaو Grand Duchy
الرئيس  ، Belmapالنسخة الرقمية لبيئة المعيشة
 of Luxembourgمن خالل رشكتها التابعة  .GIM Wallonie srlيقدم منتجها
ي
للمبان والعناوين والمبات ذات الصلة يف البنلوكس.
 ،رؤى شاملة
ي

لمزيد من المعلومات  ،ر
يرج زيارةwww.gim.be www.belmap.be :

من اليسار إىل اليمي :أوليفييه دامانيت  ،ديف ديون  ،كارولي هيلي  ،جبت دي كونسيل  ،فيتال رشيورز  ،كريستوف أدريانسن  ،ستيفن
سمولدرز  ،بابس دومون

