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محرك خدمات الهوية

إمكانية رؤية التطبيقات والتحكم بها  NetFlow

TrustSecمحرك خدمات الهوية Stealthwatch

Cisco السحابية من Meraki شبكة

WAN الذكية

ترخيص برامج CiscoONE المرنة

وحدة التحكم الخاصة بالبنية األساسية لسياسة التطبيق

"يقول بعض المهندسين إنهم لم يدركوا مطلًقا أن شبكتهم القديمة كانت موجودة أصاًل. فالمهام التي كانت تستغرق نصف 
ساعة أصبحت اآلن تتم خالل بضع دقائق."

Whirlpool Corporation مدير برامج في شركة ،Greg Fisbeck
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سهولة النشر واإلدارة
يعمل تبسيط عمليات التشغيل وإطالق الخدمات الجديدة في دقائق معدودة على أي نظام أساسي. تمتع بتقديم الخدمة 

واالبتكار بشكل أسرع نظًرا النخفاض أعباء التشغيل الزائدة بفضل أتمتة أعمال اإلشراف على الشبكة وتكوينها. اجعل 
عرض النطاق الترددي لديك يخدمك عن طريق نشر شبكة WAN المعرفة من ِقَبل النظام دون التأثير سلًبا على تجربة 

التطبيق. واستفد من االبتكارات المستمرة والتحديثات والترقيات بفضل الترخيص المرن للبرنامج. 

وداًعا للتعقيد
تمتع بسرعة الصيانة واالستجابات عن طريق إدارة وتوجيه الخدمات باستخدام قوالب التصميم. خّفف من األعباء الواقعة 
على عاتق موارد تقنية المعلومات لديك عن طريق افتراضية وظائف الشبكة. احرص على الترتيب التسلسلي للسياسات 

على مستوى جميع أنواع نقاط الوصول باستخدام واجهة مرنة وبسيطة وقم بأتمتة عملية النشر واالمتثال بفحص سياسات 
الشبكة المعمول بها على مستوى شبكتك بالكامل بدون الحاجة ألي تغيير في البنية األساسية.

تمتع باألمان دون تقليل السرعة
تحكم في جميع عمليات الوصول من مكان واحد من خالل اتصاالت شبكات VPN السلكية والالسلكية. وقم بترتيب 
السياسات بشكل متتاٍل وتطبيقها بسهولة على مستوى جميع أنواع نقاط الوصول باستخدام التجزئة المعرفة من ِقَبل 

البرنامج. وبذلك يمكنك تقديم خدمة الوصول والتحكم فيه وفي سياسة األمان بكفاءة وثبات، دون قلق من شؤون إدارة 
الوصول المعقدة. ودون تقليل السرعة.

االنتقال إلى السحابة
تمتع بنشر وإدارة شبكتك بسرعة وسهولة، دون تدريب أو واجهات سطور أوامر تابعة لملكية شخصية. وتمتع باإلدارة 

المركزية والرؤية الواضحة والتحكم بدون التكاليف والتعقيدات المتعلقة بوحدة التحكم في األجهزة أو تراكب برنامج 
اإلدارة. يمكن لشبكات Meraki السحابية من Cisco توفير إدارة مركزية للسحابة ورؤية التطبيقات واألجهزة 

وتشخيصات آنية قائمة على الويب ومراقبة وإعداد تقارير وتأمين.
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إثراء الرؤى لتحسين األداء
تعرف على من يقوم بتدفق حركة مرور البيانات عبر الشبكة وماذا بها ومتى يتم ذلك وأين وكيف يقوم بذلك. استخدم 

تلك الرؤى لتحسين أداء التطبيقات المهمة لألعمال على مستوى شبكات LAN وWLAN وWAN وزيادة سرعة حل 
المشكالت. وبذلك يمكنك تقليل الثغرات األمنية على الشبكة نظًرا لغياب التشغيل الفعال للشبكة وتقليل التكاليف من خالل 

االستفادة من الشبكة بشكل أفضل. 
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حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. تعد Cisco وشعار Cisco وMeraki عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. 
لعرض قائمة بالعالمات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة بأصحابها. ال يشير استخدام كلمة "الشريك" 

)1509R( .وأي شركة أخرى Cisco ضمنًيا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة

ابدأ رحلتك مع بنية الشبكة الرقمية اليوم.

معرفة المزيد

تسير جميع األمور على ما يرام. حتى يحدث ما يفسد كل شيء. ال تتعامل مع شبكتك كسلعة. احصل على سرعة الشبكة 
الالزمة ألعمالك، حتى تتمكن من االبتكار والتكيف مع المتطلبات المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، حافظ على أمان الشبكة 

مع االستمرار في تقديم مستويات جودة عالية للخدمات الالزمة لمستخدميك وأعمالك.

" أقرت المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها انخفاض تكاليف التشغيل بمعدل يتراوح ما بين %25 إلى 80%."
Forrester TEI الخاص بـ TrustSec من Cisco لعام 2016

أفضل 5 طرق لزيادة سرعة شبكتك

مشكلة واحدة تكفي لرفع تكاليف تشغيل الشبكة لديك إلى أقصى حد. إن التحويل الرقمي 
يعني البقاء لألقوى. لذا فإن شبكتك بحاجة إلى السرعة لتمكين أعمالك من االبتكار ومواكبة 

المتطلبات المتغيرة. وحافظ على أمانك. يعني ذلك أن تسليع الشبكة لم يعد كافًيا بعد. 

إليك 5 طرق فعالة لضمان تحقيق السرعة الالزمة على شبكتك.
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