تاتش تو ّفر تقنية السيارات الذكية في لبنان بالشراكة مع Vinli
بيروت 4 ،أيار  :2016تناغماً مع استراتيجيتها القائمة على تقديم وتوفير الخدمات المبتكرة ،تطلق تاتش

شركة اإلتصاالت والبيانات المتنقلة األولى في لبنان ،بإدارة مجموعة زين الرائدة في خدمات االتصاالت
المبتكرة في ثمانية أسواق في منطقة الشرق األوسط وافريقيا ،تقنية السيارات الذكية في لبنان التي ستصبح

متوفرة بدءاً من موسم الصيف ،بالتعاون مع  Vinliوهي الشركة العالمية األولى في مجال تطبيقات السيارات

الذكية .هذه الشراكة ستتيح عدداً من الخدمات داخل السيارات اللبنانية مثل :الواي فاي والتطبيقات الخاصة
بالسيارات وخدمات السالمة المتطورة.

ما تقدمه تاتش بالشراكة مع  Vinliبسيط وسهل :فاألمر يتعلق بجهاز يتم وصله بمنفذ  OBD-IIألي
مركبة ،والذي من شأنه أن يربط السيارات الحالية بخدمة  4.5G Advancedلالنترنت السريع ،الى جانب
تطبيقات السالمة والترفيه من

 Vinliومطوري التطبيقات األخرى .ومن خالل اعتمادها على خدمات

االتصاالت من تاتش وخبراتها المحلية ،ستقدم  Vinliتجربة غير مسبوقة للسيارات الذكية ،بحيث تمكن
السائق اللبناني ،من التمتع بخيارات واسعة من التطبيقات مثل تشخيص أعطال السيارات وتتبع المركبات
ومراقبة أداء السائق والتذكير باألمور الخاصة بالصيانة ودليل الطرق وغيرها من الخدمات.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع قال السيد نديم خاطر ،الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة

تاتش ":نحن بغاية الحماس لدخول عالم إنترنت األشياء ) (Internet Of Thingsمن خالل تقنية السيارات

الذكية .مما ال شك فيه أن  Vinliهو الشريك المناسب لنا في هذا المجال ،لطرح مشروع ذات قيمة مجدية

من شأنه أن يساهم في تقديم الحلول العملية ومرتبط بشكل وثيق بالسوق المحلي وزبائننا .وهذه الحلول

سيستفيد منها قطاع الشركات أيضاً ،إذ أعرب عدد كبير من وكالء السيارات عن إهتمامهم بهذه التقنية ،الى
جانب عدد من الشركات اللبنانية األخرى ،التي أبدت إهتماماً في تطوير تطبيقات ل Vinliمن خالل
اإلستفادة من النظام الخاص بها".

من جهته قال السيد مارك حيدر الرئيس التنفيذي ل" :Vinliتساهم هذه الخدمة في تمكين الناس من خالل
توفير اتصال عالي السرعة وتطبيقات السيارات الذكية للمركبات التي تستعمل اليوم على الطرق".

وأضاف":عندما بدأنا بعملية التوسع العالمية ،أعربنا عن إعجابنا حقيقةً بإلتزام تاتش المشترك معنا في سد

الفجوة بين األجهزة الذكية والسيارات الذكية .وما زاد من إعجابنا واهتمامنا التجاوب الذي لمسناه من السوق

اللبنانية ،حيث يتسابق الناس القتناء هذه التقنيات".

ومن خالل هذه الشراكة مع  ،Vinliتواصل تاتش باالرتقاء بسجلها الحافل بالخدمات المبتكرة والناجحة .فهي

تطمح من جهة لضمان حصول المستهلك اللبناني على أفضل الحلول التكنولوجية في عالم االتصاالت ،ومن
جهة أخرى لتطوير القطاع بهدف بلوغ المعايير العالمية.

-انتهى-

نبذة الى المحرر عن تاتش:
تاتش شركة اإلتصاالت والبيانات المتنقلة األولى في لبنان ،بإدارة مجموعة زين الرائدة في خدمات اإلتصاالت في منطقة الشرق األوسط وافريقيا .لقد
استطاعت تاتش خالل العشر سنوات الماضية أي منذ تولي مجموعة زين إدارتها عام  2004أن تحقق العديد من قصص النجاح وأبرزها المتمثلة
بريادتها في المجالين التشغيلي والتكنولوجي .فمن خالل خبرة زين اإلقليمية المستمدة من توفير خدمة اإلتصاالت والبيانات المتنقلة لما يقارب  50مليون
مشترك ،تم اعتماد استراتيجيات تتمحور حول خدمة المستهلك من خالل فهمه والتعمق في معرفة ما يحتاجه للتواصل مع العالم كما يطمح .إن خدمات
تاتش المنوعة وعلى رأسها خدمات الجيل الثاني التي تغطي  %97.9من األراضي اللبنانية والجيل الثالث التي تغطي  %93منها مكناها من اإلستحواذ
على أكبر قاعدة مشتركين في لبنان أي  %53.82من السوق المحلي .الشركة تعمل مع فريق عمل متخصص وكفوء من اللبنانيين يهدف الى توفير
كل جديد ومبتكر في عالم اإلتصاالت والى المساهمة من خالل المنتجات والخدمات المتعددة والسباقة الى دعم المجتمع المحلي لتطوير أعماله وبلوغ
طاقاته بشكل أكثر استدامة .إن شركة تاتش ومن ورائها مجموعة زين وبالشراكة والتعاون مع و ازرة اإلتصاالت اللبنانية توجه كافة مواردها وخبراتها
لمواكبة كل جديد في عالم اإلتصاالت والبيانات المتنقلة ،ولتمكين المشترك من التواصل الدائم توفر مركز اتصاالت لخدمة الزبائن يعمل  24ساعة طيلة

أيام األسبوع .الشركة تعتبر المجتمع المحلي شريك أساسي ومن أجل ذلك تعتمد خطة ورؤية تتمحور حول دعم قضاياه اإلنسانية واإلجتماعية والثقافية
بروح إبداعية ومبتكرة كجزء من مسؤوليتها اإلجتماعية

نبذة عن Vinli

أنشأت  Vinliبهدف توفير االتصاالت لكل سيارة على الطريق في يومنا هذا .فمن خالل تقنية الجيل الرابع LTE

في السيارات عبر خدمة االتصال

بالواي فاي ،تتاح إمكانيات ال متناهية لخدمات السالمة والبيوت الذكية والصيانة والتطبيقات اإلجتماعية والترفيهية وخدمات السيارات المتميزة.

كشركة عالمية أولى من نوعها في مجال تطبيقات السيارات المتصلة باالنترنتVinli ،

تعتبر نفسها في بداية الطريق إلكتشاف ما يمكن تحقيقه .فبعد

مرحلة إحتضان ودعم من قبل  Dialexa Labsفي العام  ،2014أُطلقت منصة  Vinliخالل مسابقة TechCrunch Disrupt
 .Battlefieldواليوم تحظى بدعم عدد من الشركات الكبرى في مجال السيارات والتكنولوجيا ومن بينها سامسونغ وAutomotive
 Continentalو The Westly GroupوFirst Round Capital
المتحدة األميركية.

للمزيد من المعلومات زيارة موقع الشركة .vin.li

Coxو

 .ويقع المركز الرئيسي للشركة في داالس ،تاكساس في الواليات

