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 نالستشارات FORRESTERحىل شركة 

لالستشارات على توفٌر استشارات مستقلة وهادفة قائمة على البحث  Forresterتعمل شركة 

لمساعدة المسؤولٌن على النجاح فً إدارة مؤسساتهم. وهً تعمل فً مجاالت تمتد من إقامة 

دورات استراتٌجٌة قصٌرة إلى مشروعات مخصصة، وتعمل الخدمات االستشارٌة التً تقدمها 

حللً األبحاث الذٌن ٌقومون بتوفٌر رؤٌة على توصٌلك مباشرة بم Forresterشركة 

متخصصة لتحدٌات العمل المحددة الخاصة بك. للحصول على مزٌد من المعلومات، تفضل 

 .forrester.com/consultingبزٌارة الموقع 



 الملخص التنفٌذي

 Totalلالستشارات إلجراء دراسة  Forresterشركة  Ciscoكلفت شركة 

Economic Impact™ (TEI)  ( ودراسة العائد المحتمل على االستثمارROI الذي )

من  TrustSecقد تحققه مؤسسات تجارٌة من خالل نشر التجزئة المعرفة ببرمجٌات 

Ciscoًتزوٌد القراء بإطار عمل لتقٌٌم التأثٌر المالً  . ٌكمن الغرض من هذه الدراسة ف

 فً مؤسساتهم. Ciscoالمحتمل من 

، قابلت شركة TrustSecلتقدٌم فهم أفضل للفوائد والتكالٌف والمخاطر المرتبطة بـ 

Forrester  أربعة عمالء قامت بنشرTrustSec ٌبسط حل التجزئة المعرفة ببرمجٌات .TrustSec  عملٌة توفٌر وإدارة الوصول اآلمن للغاٌة

التجمٌع المنطقً. ٌتم  TrustSecلخدمات الشبكة والتطبٌقات. وعلى عكس آلٌات التحكم فً الوصول التً تعمل على هٌكل الشبكة، تستخدم سٌاسات 

والظاهرٌة. ٌتوفر وصف أكثر تفصٌالً عن ة الحفاظ على عملٌة الوصول اآلمن للغاٌة باستمرار حتى فً وقت نقل الموارد فً الشبكات المحمول

TrustSec  فً صفحة نظرة عامة علىCisco TrustSec  .فً هذا المستند 

لدٌهم والتً شملت تخفٌف المخاطر والتوافق، وكذلك زٌادة كفاءة  TrustSecكان لدى العمالء الذٌن تمت مقابلتهم مجموعة من األهداف لتطبٌقات 

ستخدم عملٌات تكنولوجٌا المعلومات. أراد هؤالء العمالء حماٌة تطبٌقاتهم فً جمٌع مواقعهم والتحكم والحد من الوصول إلى األصول المعتمدة. ت

TrustSec المحمولة ألجهزة الكمبٌوتر اللوحً والهواتف وإدارة تجزئة الشبكة فً  حاالت العمالء الذٌن تمت مقابلتهم والتً شملت إدارة الوصول

 رد.جمٌع أنحاء المؤسسة وتقٌٌد الوصول إلى التطبٌقات المهمة فً مركز البٌانات واالنتقال إلى نموذج الوصول على أساس الهوٌة لجمٌع الموا

 ن السرعة.من التكالٌف التشغٌلٌة وٌبسط هندسة األمن وٌزٌد م TRUSTSECٌقلل 

قد عانت من  توصلت لقاءاتنا مع أربعة من العمالء الحالٌٌن والتحلٌل المالً التالً إلى أن المؤسسة المركبة بناًء على المؤسسات التً التقٌنا بها

.1العائدات على االستثمار المعدلة حسب المخاطر والفوائد والتكالٌف المبٌنة فً الشكل 
i
  

دوالًرا، مع إضافة قٌمة  1998418دوالًرا مقابل تكالٌف تنفٌذ تقدر بحوالً  8434843بة إلى إجمالً فوائد بقٌمة وٌشٌر تحلٌل المؤسسة المرك

المؤسسات التً تمت مقابلتها من تخفٌض التكالٌف التشغٌلٌة، مع تجنب تكلفة  TrustSecدوالًرا. مكن  5852238 مقدارها( NPVحالٌة صافٌة )

م على محٌط بدٌل؛ وتخفٌض حجم عملٌات تكنولوجٌا المعلومات اإلضافٌة المطلوبة؛ وتحسٌن مرونة الشبكات مع خطر الحل األمنً التقلٌدي القائ

 وقت تعطل أقل. 

تشمل الفوائد األخرى التً شهدت بها المؤسسات التً تمت مقابلتها الحصول على أسرع وقت للوصول إلى السوق من أجل بدء تنفٌذ المشروع 

ة وفعالة وتبسٌط هندسة األمان من خالل تبسٌط سٌاسة األمان وتحسٌن إدارة حكم جدار الحماٌة اآللً وتحسٌن السرعة والقدرة وتجزئة شبكة متسق

 على توسٌع نطاق سٌاسة األمان وتحسٌن وضع أمان الشبكة وتحسٌن التوافق التنظٌمً. 

 1شكل 

 انثالثةمهخص ماني يظهر اننتائح انمانية انمعدنة حسب انمخاطر نألعىاو 

العائد على 

 : االسحثمار
141% 

قيمة حالية صافية 

(NPV): 
 مليون دوالر 3322

جكاليف عمليات جكنولوجيا 

 :  المعلومات
  01لما يصل إلى % 

الوقث لحنفيذ جغييزات 

 :  الشبكة
 80 % 

 .Forrester Research, Incشركة : انمصدر

 

 

نمىذج انىصىل األمن  TrustSecيبسط "

 "3ويتيح صيانة سياسة أقم بكثير
 مهندس المؤسسة والمؤسسة التعلٌمٌة—

 



 

                                                                        

شهدت المؤسسة المركبة فوائد القٌمة الحالٌة التالٌة والمعدلة حسب المخاطر والتً تمثل الفوائد التً تحصلت علٌها الشركات التً  الفوائد. ‹

 التقٌنا بها5

ٌة بدالً من حل التجزئة التقلٌدي البدٌل مثل الشبكات المحل TrustSecباستخدام التوفٌر من حٌث التكلفة بتجنب الحل التقلٌدي البدٌل.  •

 ملٌون دوالر عبر تحلٌل أجري لمدة ثالث سنوات. 5.2الظاهرٌة وجدران الحماٌة، كانت المنظمة المركبة قادرة على توفٌر أكثر من 

من التكالٌف اإلدارٌة إلدارة الوصول، خصوًصا عند النظر فً  TrustSecٌخفض  انخفاض فً تكلفة عملٌات تكنولوجٌا المعلومات. •

لتوفٌر مزٌد من الحلول التقلٌدٌة، مثل الشبكات المحلٌة الظاهرٌة وجدران الحماٌة. أقرت المؤسسات التً تم إجراء جهود اإلدارة الالزمة 

، كانت المؤسسات TrustSec%. من دون استخدام 38% إلى 52مقابالت معها انخفاض تكالٌف التشغٌل بمعدل ٌتراوح ما بٌن 

  دوالًرا. 482885إضافٌٌن؛ لذا، وفرت المؤسسة المركبة  المركبة مضطرة إلى تعٌٌن أربعة مهندسٌن شبكات

خطر وقت أًٌضا مرونة شبكة أي مؤسسة، مما ٌؤدي إلى  TrustSecٌحسن تحسٌن مرونة الشبكات مع انخفاض خطر وقت التعطل.  •

ًٌا لعدد  اض وقت التعطل للمؤسسة مستخدم، تم تحدٌد وفورات ناتجة عن انخف 8888التعطل. مع انخفاض وقت التعطل لساعة واحدة سنو

 دوالًرا. 814219المركبة بمبلغ 

 تشمل الفوائد األخرى التً حصلت علٌها المؤسسات التً تمت مقابلتها •

o أسرع وقت للوصول إلى السوق من أجل بدء تنفٌذ المشروع 

o إدارة قاعدة جدار حماٌة مبسطة وآلٌة باإلضافة إلى الوفورات التشغٌلٌة المرتبطة 

o ٌمً المحّسن التوافق التنظ 

o تجزئة شبكة متسقة وفعالة  

o تبسٌط هندسة األمان من خالل تبسٌط سٌاسة األمان  

o تحسٌن سرعة والقدرة على تغٌٌر حجم سٌاسة األمان  

o زٌادة الوضع األمنً فً الشبكة 

 فً التقلٌدٌة التجزئة تكالٌف فً النظر ٌمكن. مرتبطة تكالٌف بها التً TrustSec أو تقلٌدٌة ببرمجٌات المعرفة التجزئة تنفٌذ. التكالٌف ‹
 :TrustSec ببرمجٌات المعرفة للتجزئة المخاطر حسب والمعدلة التالٌة الحالٌة القٌمة تكالٌف المركبة المؤسسة شهدت. 1 الجدول

األساسٌة. وٌشمل ذلك تكلفة جهاز  TrustSecدوالر على بنٌة  889288أنفقت منظمة المركبة األساسٌة.  TrustSecتكالٌف بنٌة  •

Cisco Identity Services Engine (ISE)  والتراخٌص المرتبطة به. وال ٌشمل هذا ترقٌات الشبكة، حٌث انتهت المؤسسة

 مع استبدالها لدورة حٌاة البنٌة األساسٌة للشبكة المجدولة.  TrustSecالمركبة من تنفٌذها لـ 

 بمستوى تصمٌم على للحصول المتقدمة Cisco لخدمات المستخدمة المركبة المنظمة تتحمل. المتقدمة Cisco خدمات تكالٌف •
 عندما المتقدمة Cisco خدمات ٌستخدمون مقابلتهم تمت الذٌن العمالء كل لٌس. دوالر 581888 مقدارها تكلفة عال أو منخفض

 .TrustSec لتنفٌذهم ٌخططون كانوا

. لٌس TrustSecدوالًرا فً مصارٌف الخدمات المهنٌة لتنفٌذها  888528تتحمل المؤسسة المركبة أًٌضا مصارٌف الخدمات المهنٌة  •

 .TrustSecكل العمالء الذٌن تمت مقابالتهم ٌستخدمون الخدمات المهنٌة فً تنفٌذهم لـ 

 لمدة ستة أشهر. TrustSecدوالًرا لتنفٌذها  188938أنفقت المؤسسة المركبة مبلغ العمل الداخلً للتنفٌذ واالختبار.  •

كان لدى المؤسسة المركبة اثنٌن من المهندسٌن لإلدارة واالختبار الجاري لتحدٌثات البرمجٌات العادٌة تكالٌف اإلدارة والدعم الحالٌة.  •

 دوالًرا فً التكالٌف على التحلٌل الذي أجري لمدة ثالث سنوات.  221838للشبكة، مما أدى إلى إضافة 

 

 



                                                                                                                                                                                                                               

 الكشفعملٌات 

 ٌنبغً أن ٌكون القارئ على علم بما ٌل5ً

 لالستشارات بتقدٌمها. ولٌس المقصود أن ٌستخدم بمثابة تحلٌل تنافسً. Forresterوقامت شركة  Ciscoأُعدت هذه الدراسة بتكلٌف من شركة  ‹

بشدة  Forresterأٌة فروض تتعلق بالعائدات المحتملة على االستثمار التً سوف تحصل علٌها المؤسسات األخرى. توصً  Forresterال تقدم  ‹

 .TrustSecبأنه ٌنبغً على القراء استخدام تقدٌراتهم فً اإلطار المعروض فً التقرٌر لتحدٌد مالءمة االستثمار فً 

بالتحكم بالمراقبة التحرٌرٌة للدراسة ونتائجها وال  Forrester، ولكن احتفظت Forresterبالمراجعة وعرض المالحظات على  Ciscoقامت  ‹

 أو تخفً مغزى الدراسة.  Forresterتقبل التغٌٌرات التً تطرأ على الدراسة والتً تتناقض مع نتائج 

 أسماء العمالء إلجراء المقابالت لكنهم لم ٌشاركوا فً المقابالت. Ciscoقدمت  ‹

 

 

 

ٌُرجى للحصول على  النقر هنا التقرٌر الكامل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ٌحظر بشكل صارٍم النسخ غٌر المصرح به. ترتكز هذه المعلومات على أفضل الموارد المتوفرة. وتعكس هذه Forrester Research, Inc، شركة 5819© جمٌع الحقوق محفوظة 

Forresterاآلراء التقدٌرات فً وقتها وهً قابلة للتغٌٌر. 
و® 

Technographics
®
هً  Total Economic Impactو TechRadarو RoleViewو Forrester Waveو 

، كما أن جمٌع العالمات التجارٌة األخرى ملك للشركات المعنٌة الخاصة بها. للحصول على معلومات إضافٌة، انتقل إلى الموقع .Forrester Research, Incعالمات تجارٌة لشركة 
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/secure-access-control-system/tei-of-cisco-trustsec.pdf

