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Ciscoو Apple

شبكة Meraki المدارة بالسحابة

" يجب على رواد تقنية المعلومات اعتبار حافة الشبكة أحد األصول وليست مجرد سلعة واستخدام مورد قادر على خلق 
اإلبداع بداًل من المورد الذي يقلل التكاليف."

ووفًقا لشركة ZK Research - يمكن للشركات احتالل الصدارة في المنافسة بفضل حافة شبكة فائقة القوة 

"لم تكن لدينا مثل هذه البيانات من قبل. أما اآلن، فعندما يزور العمالء المراكز التجارية، يمكننا تقديم عروض مخصصة 
لهم استناًدا إلى تفضيالت التسوق الخاصة بهم على شبكة اإلنترنت."

 Altarea Commerce رئيس قسم التسويق في ،Blandine Charvériat-Louis

"إن إصدار iOS 10 يعني أنه يمكنك اآلن االستفادة من حلول اتحاد كل من Apple وCisco. مزايا مثل زيادة 
”.8X سرعة التجوال في

أفضل 5 طرق يمكن لشبكتك مساعدتك 
من خاللها في االبتكار بسرعة أكبر
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التعرف على الرؤى الكتساب الخبرات
قم بابتكار طرق جديدة محببة للتعامل مع العمالء عن طريق تسخير الرؤى المستمدة من مقياس دقة تحليالت الموقع. 
سارع إلى إجراء تجارب إنشاء تصميمات متناقلة تتسم بالوعي بالسياق باستخدام أدوات التصميم عن طريق السحب 
واإلسقاط. أرِسل إشعارات مخصصة للزوار استناًدا إلى المواقع التي يتواجدون بها عند إرسال اإلشعار. بادر بدمج 

.SDK التجارب المتنقلة بسهولة ضمن التطبيقات األصلية الموجودة لديك باستخدام

ما هي إال زيارة واحدة لتخسر العميل. مع زيادة سرعة التحويل الرقمي، يجب عليك أن تكون 
قادًرا على اإلبداع بسرعة للحفاظ على مكانك في المنافسة. تعد شبكتك عنصًرا محورًيا في 
نجاحك اإلبداعي. ال يمكنك تحمل التكلفة المادية مقابل انخفاض سرعتك أو مقابل تعرضك 

للمخاطر. عادًة ما تكون الشبكة السلعية غير كافية.

إليك 5 طرق التخاذ خيار الشبكة األمثل والذي سيؤدي إلى تحقيق النجاح إلبداعاتك

ضمان الحصول على أفضل أداء عند حافة 
الشبكة لديك

امنح المستخدمين أداًء السلكًيا استثنائًيا باستخدام شبكة تقوم بالتحسين التلقائي للبيئات عالية الكثافة. احصل على مزيٍد 
من السرعة والسعة والموثوقية لدعم التطبيقات المهمة لألعمال. تمتع باستمرارية سلسة للخدمة باستخدام التوجيه الذكي 
في حالة مقاطعة جهاز الشبكة. واستفد من تحديد األولوية وتحسين استخدام شبكة Wi-Fi في التطبيقات المهمة لألعمال 

.Apple المثبتة على أجهزة

سرعة التفاعل واالستجابة
االستجابة بسرعة لفرص األعمال الجديدة من خالل أدوات التحكم في الشبكة التلقائية القابلة للبرمجة والشبكات 

الظاهرية والترخيص المرن للبرامج. احصل على أتمتة مركزية لملفات تعريف التطبيقات القائمة على السياسة لشبكة 
WAN الخاصة بك وشبكات الوصول والمقر الرئيسي. قم بنشر أجهزة شبكة ظاهرية عن ُبعد واحصل على ترخيص 

مرن للبرامج ستزداد قيمته مع استمرار اإلبداعات والتحديثات والترقيات. 

حافظ على األمان دون تقليل السرعة
حماية المستخدمين والبيانات واألعمال لديك من خالل مستوى أمان قوي يعتمد على الشبكة. احصل على شبكة تعمل 
كجهاز استشعار أمان وجهاز تعزيز وزيادة سرعة التخفيف من حدة األثر. استخدام مستوى الرؤية الشاملة والعميقة 
للشبكات مع األجهزة غير المعروفة وأنماط حركة مرور البيانات غير المعتادة والسلوكيات غير المتوقعة لالكتشاف 

المسبق للخطر الذي لم يتم اكتشافه. احتواء أي هجوم عن طريق تطبيق أدوات التحكم في وصول المستخدم والتجزئة. 
ومعالجة االختراقات األمنية بشكل أسرع من خالل األتمتة بشكل شبه آني على مستوى مؤسستك بالكامل.

اجعل شبكتك منصًة لالبتكار
حّقق إيرادات جديدة من خالل إيجاد خدمات رقمية جديدة وتلبي احتياجات العمالء بشكل أسرع. تمتع بتقديم الخدمة 

واالبتكار بشكل أسرع نظًرا النخفاض أعباء التشغيل الزائدة بفضل أتمتة أعمال اإلشراف على الشبكة وتكوينها. احرص 
لة على الشبكة قادرة على تلبية االحتياجات  على إثراء SDKs وAPIs مفتوحة المصدر إلنشاء تطبيقات مبتكرة مفعَّ

الخاصة ألعمالك.
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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. احرص على تسخير 
إمكاناتها لإلبداع وضع أساًسا ليكون جيًدا بالقدر الكافي في الوقت الحالي وفي المستقبل. بحيث تتسم بالموثوقية وقابلية 

التكيف واألمان لدعم إبداعاتك.

"اكتشفت إحدى مؤسسات البيع بالتجزئة التي استخدمت TrustSec إلدارة الوصول أثناء التنقل من األجهزة 
اللوحية والهواتف ألكثر من 5,500 نقطة وصول أن وقت تطبيق التغييرات قد انخفض بنسبة تصل إلى 98%"

Forrester TEI الخاص بـ TrustSec من Cisco لعام 2016
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