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للمرة الثانية على التوالي.

«إنوي» ،أفضل شبكة لإلنترنيت النقال يف السنة
وهــا هــي الثانيــة لـ«إنــوي» ! إذ تــم تتويــج الفاعــل الرقمــي الشــامل للســنة الثانيــة
عــى التــوايل كـ«أفضــل مــزود لإلنرتنيــت النقــال خــال ســنة  2018باملغــرب».

«إنه اعتراف
يكرس ريادة
‘إنوي’ فيما
يتعلق بجودة
الشبكات».

هذا مـــا خلص إليه التحقيق املســـتقل ملؤسســـة « ،»nPerfاملنصـــة املرجعية يف
مجـــال قياس جـــودة الربـــط باإلنرتنيت يف العـــامل .وتعتمد هذه املؤسســـة عىل
نتائـــج ماليـــن االختبـــارات وأكرث من مليـــار قياس لشـــبكات النقل يف الســـنة،
لوضـــع تصنيفها.
«إنــه اعــراف يكــرس ريــادة ‘إنــوي’ فيــا يتعلــق بجــودة الشــبكات» تقــول
فــدوى بطيــوي العــرويس ،مديــرة التخطيــط واألداء لــدى «إنــوي» ،التــي تضيــف
أن «الحصــول عــى هــذا التتويــج املميــز لســنتني متتاليتــن 2017 ،و ،2018دليــل
ملمــوس عــى انخراطنــا الدائــم يف تقويــة وتحديــث شــبكتنا».
يف التفاصي ــل ،اعت ــى «إن ــوي» قم ــة التصني ــف بـــ 53.557نقط ــة ،بتق ــدم واض ــح
عــن النتائــج التــي حصــل عليهــا يف  47.050( 2017نقطــة) ،والتــي منحتــه املرتبــة
األوىل يف تلـــك الســـنة .هـــذه النقطـــة هـــي حصيلـــة مجمـــوع القياســـات التـــي
ت ــم إجراؤه ــا يف إط ــار اختب ــار كام ــل :الصبي ــب الهاب ــط ،الصبي ــب الصاع ــد ،ق ــوة
اإلبح ــار ،وج ــودة الفيديوه ــات.
يف إطــار برنامــج طمــوح لالســتثامر يف شــبكتها وتحديثهــا ،حصــل «إنــوي» عــى
شــبكة « .»Full 4Gكــا مكــن هــذا املجهــود ،القائــم عــى االســتثامر واالبتــكار
الدامئــن ،الفاعــل االتصــااليت مــن الــروع يف االنتقــال إىل  5Gبعــد اعتــاد نظــام
الـــ ،4.5Gوالنجــاح يف أول ربــط بصبيــب .1Gb/s
«إن هــذا التصنيــف يؤكــد ســداد اختياراتنــا ،ويربهــن لنا ،بطريقــة علمية ومســتقلة،
أن جهودنــا وابتكاراتنــا تفيــد كل املغاربــة» تتابــع فــدوى بطيــوي العــرويس ،قبــل
أن تخلــص بالقــول «إنــه كذلــك اعــراف بخربتنــا وبالتـزام كل فــرق ‘إنــوي’ بتطبيــق
رؤيتنــا القامئــة عــى مبــدأ  :اإلنرتنيــت للجميــع».
…
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للمرة الثانية على التوالي.
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… تـلـخـيـص لـلـنـتـائـج الـرئـيـسـيـة لـلـبـارومـتـر nPerf
نتيجة nPerf
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