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 نحــن فــي ذكاء الرؤيــة علــى اســتعداد للعمــل مــع عمالؤنــا  فــي تحديــد 
المشــكلة وإيجــاد الحلــول   الذكيــة المناســبة مــن خــالل تســخير خبراتنــا 
وقدراتنــا وشــركائنا التقنييــن الموثــوق بهــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

والتــي تشــمل االتــي :

1. البيانات
• علم البيانات والبيانات الضخمة

•  نمذجة البيانات وتحويلها إلى معلومة و تحليالت 

تنبؤية.
•  استخدام البيانات و التحليالت لبناء أنظمة دعم القرار.

•  تصميم بنية للبيانات المؤسسية.

2. ذكاء األعمال
•  دعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

•  تصميم بنية تحتية لبيانات األعمال. 
•  لوحات تحكم تنفيذية.

•  استشارات، وتنفيذ، وربط أنظمة ذكاء األعمال.
•  تقديم حلول مبنية على أفضل الممارسات المهنية.

4. مراكز القيادة والسيطرة
•  التعامل مع تهديدات أمن المعلومات، من  تحديد 

وتحليل و تبليغ و تحقيق و إعداد التقارير ألي حدث، 
وبشكل اني و صحيح .

•  إدارة العمليات.  
•  إدارة وتخطيط مركز مراقبة الشبكات و أمن 

المعلومات.
•   بناء نظم وآليات مراكز االتصال.

•  إدارة مراكز مراقبة الشبكات الخدمية باستخدام 
الذكاء الصناعي.

3. أمن المعلومات
•  حلول أمن المعلومات مؤسسية مبنية على تحليالت 

متقدمة  .
•  تطوير ومراجعة السياسات تبادل المعلومات.

•  إدارة خدمات أمن المعلومات.
•  تحليل سجل األحداث باستخدام الذكاء االصطناعي و 

التعلم اآللي.
•  نمذجة و تنبؤ بهجمات اإلنترنت.

•  اختبار االختراقات األمنية.

خدماتنـــــا



5. تطبيقات الهواتف الذكية
•  تطبيقات مصممة على الطلب تخدم نشاطك التجاري 

وتتكامل مع التطبيقات المتوفرة  لتتمكن من القيام 
بأعمالك في أي مكان. 

•   بناء تطبيقات لإلدارة واألعمال. 
•   تطوير التطبيقات المتخصصة .

•  تطبيقات تجارية.

6. نظم وخدمات المعلومات الجيومكانية 
 •  الخدمات والحلول الجيومكانية.

•  االستشارات الجيومكانية وبناء اإلستراتيجيات وخارطة 
الطريق.

•  األعمال المساحية وجمع البيانات.
•  المسح والتصوير الجوي والمسح البحري ورسم الخرائط

.UAV & UAS أعمال المسح بالطائرات بدون طيار  •
•  إنتاج الخرائط بالاليدار.

•  األعمال المساحية للمرافق والخدمات )شبكات المياه 
والكهرباء واالتصاالت(.

•  المساحة العقارية.
•  األعمال المساحية الهندسية واإلنشائية.

•  خدمات المسح والتصوير الجوي واالستشعار عن بعد.

•  حلول البيانات والمعلومات الجيومكانية الضخمة.

•  حلول الجودة  ) ضبط وضمان الجوده وإدارة الجودة(.

•  التشغيل والصيانة للمشاريع الجيومكانية.

7. التدريب ونقل المعرفة
اعداد برنامج تاهيل و بناء القدرات في تقنيات المعلومات 

ونظم المعلومات الجيومكانية)GIS( ، يخدم احتياجات 
ومصالح ومسؤوليات جميع مستويات المستخدمين  

يقيس ويطور  على النحو االتي:
 •  كفاءات الفعالية الشخصية.

•  الكفاءات األكاديمية.
•  الكفاءات في مكان العمل.

•  الكفاءات الفنية على مستوى القطاع.
•  الكفاءات التقنية للمتدربين.
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المكتب 

جــــــوال

إيميــــــل

موقعنـا

الحــدود . 	 إلدارة  جيومكانيــة  معلومــات  قاعــدة  إنشــاء  مشــروع 
والوثائــق.

الجيومكانيــة . 	 التحتيــة  للبنيــة  الجــودة  وضمــان  ضبــط  مشــروع 
االلكترونيــة. والبوابــة 

الجيومكانيــة . 	 البيانــات  إلدارة  الجــودة  وضمــان  ضبــط  مشــروع 
البحريــة.

مشــروع ضبــط وضمــان الجــودة للتصويــر الجــوي، التثليــث الجــوي، . 	
بنــاء نمــاذج االرتفاعــات الرقميــة، وإنتــاج صــور جويــة مصححــة لعــدة 

مــدن فــي المملكــة.
مشــروع ضبــط وضمــان الجــودة الخاصــة بأعمــال بنــاء الشــبكة . 	

الرأســية. الجيوديســية 
واألعمــال . 	 الجغرافيــة  البيانــات  لقواعــد  االستشــارات  مشــروع 

الضوئيــة. األليــاف  لشــبكة  المســاحية 
مشــروع الرفــع المســاحي لشــبكة األليــاف البصريــة وبنــاء وتحديــث . 	

قاعــدة البيانــات الجغرافيــة.
للبيانــات . 	 التحتيــة  البينــة  لمشــروع  والجــودة  اإلشــراف  مشــروع 

المنــورة.  المدينــة  بمنطقــة  المكانيــة 

مشاريعنـــا



Digital 

Sustainability
Solutions ..



Our Services

We in VI are ready to work with our clients to define 
the problem and find appropriate smart solutions 
by harnessing our expertise, capabilities and reliable 
technical partners from around the world, which in-
clude the following :

1. Data science
• Modeling data.
• Reducing operational expenses.
• The Internet of things.
• Use of data and analyzes.
• Design an institutional data architecture. 
• Design of measuring tools for performance 
indicators.
• Decision Support Systems.

3. Information Security
• Eveloping and reviewing policies and plans.
• Information Security Services Department
• Event log analysis using artificial intelli-
gence and machine learning
• Modeling and predicting Internet attacks
• Security penetration testing

4. Applications for smartphones
• Business applications.
• Development of specialized applications.
• Commercial applications.

2. Business Intelligence
• Design a data infrastructure.
• Executive control panels.
• Consulting, implementation and linking of 
business intelligence systems.
• Providing solutions based on best profes-
sional practices.



5.Command and control centers
• Management and planning 
of the Network Monitoring Center and
Information Security.
• Call center systems and management .
• Network monitoring centers and 
information security using artificial 
intelligence.

6. Geospatial information systems and 
services
• Geospatial consulting, strategy planning, 
and roadmap.
• Geospatial services and solutions.
• Surveying and data collection.
• Aerial Imaging  and Remote Sensing 
Services .
• Aerial and Hydrographic Survey.
• UAV and UAS.
• LiDAR Mapping.
• Utilities Survey.
• Cadastral Survey.
• Engineering and Property Survey.
• Big data and information solutions
• Quality Solutions (QC/QA, QMS).
• Operation and maintenance of 
geospatial projects.
• Training and knowledge transfer.

7. Training and knowledge Transfer
We in VI are ready to work with our clients 
to define the problem and find appropriate 
smart solutions by harnessing our 
expertise, capabilities and reliable 
technical partners from around the world, 
which include the following:
• Personal efficiencies.
• Academic Competencies.
• Competencies in the workplace.
• Technical competencies at the sector level.
• Technical competencies for the trainees.



Successes Stories 

. 1 Implementation Services for development of 
a Country Border Geospatial Database for the 
General Commission for Survey.

. 2 QAQC Geoportal Phase II for the General        
Commission for Survey.

. 3 QAQC of the GCS Hydrographic Survey 
Data Management Project for the General                         
Commission for Survey.

. 4 QAQC for Collecting GCPs, Aerial Imagery, AT, 
DEM and Ortho-imagery Project for different  
cities for the General Commission for Survey.

. 5 QAQC Service for Geodetic Surveys Work for   
the General Commission for Survey.

. 6 GIS Consultancy Services – MIFON Project for 
Ministry of Interior.

. 7 Geodatabase design and integration of field   
surveying and verification of the Fiber Optic   
Network data into GDB for Ministry of Interior.

. 8 QAQC  for MADINAH SPATIAL DATA                              
INFRASTRUCTURE PHASE-II for Madinah         
Region Development Authority.

Contact Us
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E-mail

Website


