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 Cisco وّسع نطاق شركتك مع حلول تقنية المعلومات من
إذا كنت ترغب في تنمية شركتك، أنشيء جدول الملف التعريفي. 

والحفاظ على القدرة التنافسية، فإن الحصول على شبكة قوية 
هو األساس لكي تحقق النجاح. Cisco هي الشركة الرائدة في 
جميع أنحاء العالم في مجال التقنية. حيث ُتقّدم مجموعة حلولنا 

للشركات الصغيرة والمتوسطة بنية أساسية لتقنية المعلومات 
تتميز بالموثوقية والقابلية للتوسع واألمان العالي، وهذا ما تحتاج 

إليه شركتك. 

حيث يتعين على فرق تقنية المعلومات إبقاء بنيتك األساسية 
قيد التشغيل باستمرار، وذلك أثناء االستجابة للمطالب الُملّحة، 
وتنفيذ التقنيات الجديدة، وهو ما يتم غالًبا عبر االستعانة بعدد 

محدود من العاملين. تم تصميم حلول ®Cisco للشركات 
الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تقدمك بخطوة في هذه المسيرة 

المستمرة. النتيجة: يتم تحرير موارد تقنية المعلومات، حتى 
تتمكن من التركيز على المشروعات ذات القيمة األعلى

تلبية أهداف شركتك وتقنية المعلومات 

يمكن أن تساعدك Cisco وشركاؤنا على مواجهة التحديات 
الكبرى المتعلقة بشركتك وتقنية المعلومات بشكل فّعال أكثر من 

حيث التكلفة. 

نمو األعمال: احصل على الحلول المناسبة لالستفادة من فرص 
اإليرادات الجديدة وتنمية أعمالك. مع Cisco، يكون بمقدور 
فرق تقنية المعلومات الحصول على خدمات الشبكة واالتصال 

بها وتشغيلها بسرعة. حيث يمكنك اكتساب المرونة وقابلية 
التوسع والبساطة التي تحتاج إليها لدعم مبادرات األعمال 

الرئيسية وابتكاراتها. 

تجارب العمالء: تؤدي التقنية إلى تغيير توقعات عمالئك. فهم 
يريدون خدمة أسرع، ووصوالً فورًيا إلى المعلومات، وتجربة 
أفضل للعمالء. حيث تساعدك الحلول التي ُنقّدمها على توفير 

تجارب ابتكارية ومقنعة للعمالء أو الوكالء أو المرضى أو 
المواطنين. 

إنتاجية العمالة: ُيعد الوصول إلى الشبكة أمًرا ضرورًيا لإلنتاجية. 
ولذلك تجعل حلولنا المبّسطة المتنقلة والظاهرية والسحابية 

الوصول إلى الشبكة وأجهزة الكمبيوتر االفتراضية والتعاون 
واالتصال متاًحا في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز. 

حيث يتم كل شيء مع الحفاظ على أمان شبكتك وسهولة إدارتها 
بشكل كبير. 

الكفاءة وتقليل التكلفة: يمكن أن تعاني شركتك عندما ال تكون 
البنية األساسية مواكبة للنمو. حيث يمكن أن تحد الشبكات أو 

مراكز البيانات أو االتصاالت أو التطبيقات القديمة من الكفاءة 
وتزيد من المخاطر األمنية. تساعد حلولنا في جعل البنية األساسية 
لديك أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة دون وضع أعباء إضافية 

على موظفي تقنية المعلومات لديك. 

األمان واالمتثال: أنت المسؤول األول عن حماية بيانات شركتك 
الخاصة بعملك وعمالئك وشركائك وموظفيك. ونظًرا ألن 

التدابير األمنية التقليدية ُتعد غير كافية إليقاف التهديدات المتقدمة 
في الوقت الحالي. نحن نساعدك على حماية مؤسستك من 

البرامج الضارة المتقدمة وتأمين شبكتك من الهجمات المستهدفة. 
يمكن أن تعمل Cisco وشركاؤك معك إلجراء تقييم أمني 

وتحديد األمان المناسب لعملياتك. 
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•  التوجيه وشبكة Cisco Intelligent :WAN يمكن أن 
يساعد حل WAN (IWAN) شركتك في تقديم تجربة مستخدم 

استثنائية عبر أي وسيلة انتقال: التحويل متعدد البروتوكوالت 
باستخدام المؤشرات التعريفية )MPLS( أو اإلنترنت المباشر 
أو شبكة WAN المختلطة. توّفر الشبكة الذكية واسعة النطاق 

(IWAN( من Cisco شبكة مناسبة للتطبيقات لتقديم تطبيقات 
األعمال المهمة وزيادة اإلنتاجية بكفاءة. يمكنك توفير مبالغ 
كبيرة والمساعدة في تقليل تكاليف البنية األساسية للفروع. 

•  االتصال الالسلكي: تساعدك حلول التنقل معقولة التكلفة 
 Mobility Express والحلول الُمدارة محلًيا وسحابًيا، مثل

وBYOD على توصيل األجهزة المحمولة بشكل أسرع 
 Cisco Connected Mobile وأكثر أماًنا بشبكتك. مع

Experiences (CMX)، يمكنك فهم عميلك بشكل أفضل 
وإشراكه بشكل أكثر فاعلية مع الخدمات المستندة إلى الموقع. 

ويمكن أن تجني مؤسستك جميع المنافع المتعلقة باإلنتاجية 
ورضا العمالء من الوصول المتنقل السريع وفائق األمان بأقل 

المخاطر. 

شركاء يمكنك الوثوق بهم

تعتمد معظم الشركات على الشركاء للحصول على 
الخبراء وفريق العمل والدعم الالزم في مجال تقنية 
المعلومات. ولهذا السبب قمنا باستثمارات كبيرة في 

شبكة شركائنا العالمية. 

حيث يعمل هؤالء الشركاء على تيسير اختيار تقنية 
المعلومات الخاصة بك ونشرها وإدارتها، لكي يتسنى لك 

التركيز على أعمالك. 

ويمكن أن يساعدك شركاؤنا على فهم احتياجاتك الفريدة 
وتحديد الحلول والخدمات المناسبة ألعمالك. فهم يوّفرون 

خدمات ذكية ُمدارة لتبسيط عمليات تقنية المعلومات 
الخاصة بك وتزويدك بمزيد من الخيارات لتلبية مطالب 
المستخدمين ونمو شركتك. كما يمكن أن يساعدوك على 
إدارة المخاطر والحد منها ألنهم يعملون معك على زيادة 

أمان شبكتك وكفاءتها ومرونتها. 

حلول وخدمات معقولة التكلفة 
يمكن لشركة Cisco وشركائنا تبسيط طريقة اختيار بنيتك 
األساسية وتطبيقاتك وأدواتك ونشرها وإدارتها. حيث توّفر 

الحلول التي ُنقّدمها كفاءات تشغيلية ُتحرر موارد تقنية المعلومات 
الخاصة بك. وُتدعم قائمة المشروعات الشاملة لدينا بواسطة 

االستثمار البارز في مجالي البحث والتطوير مع توفير خيارات 
نشر مرنة تهدف إلى تلبية احتياجاتك سواء في أماكن العمل أو 

من خالل الخدمات الُمدارة أو في الشبكة السحابية.

البنية األساسية للشبكة 

لقد أصبحت الشبكات أكثر تعقيًدا من ذي قبل نظًرا ألن الطلبات 
الموجودة عليها مستمرة في الزيادة. حيث تحتاج الشركات إلى 
منصة تدعم المهام التلقائية واإلدارة المبّسطة وعمليات التنقل 

المرنة. تساعد حلول البنية األساسية للشبكة الخاصة بنا، والتي 
ُتعد جزًءا من بنية الشبكة الرقمية من Cisco، في تبسيط تقنية 

المعلومات وتعزيز فرص األعمال الجديدة من خالل نهج شبكات 
مفتوح وقابل للبرمجة. بفضل البنية األساسية للشبكة الحائزة على 

جوائز والتي تتضمن دعًما إلنترنت األشياء )IoT)، أصبحت 
االتصاالت الشبكية اآلن أكثر أهمية وقيمة من أي وقت مضى. 

•  التحويل: توفر حلول Cisco Catalyst® switching و 
Cisco Unified AccessTM منصة شبكة متقاربة بسيطة 

وذكية وآمنة للغاية. حيث يؤدي هذا النهج إلى وجود شبكة 
مبّسطة تتطلب جهًدا أقل للحفاظ عليها وتنميتها عندما تنشأ 

تغييرات جديدة مثل زيادة التنقل أو الشبكات الُمعّرفة برمجًيا 
(SDN(. تمتع بتقارب الشبكة السلكية والالسلكية على 

منصة واحدة واكتسب أماًنا متقدًما عبر شبكتك وادعم توجه 
 ."(BYOB( أحضر جهازك الخاص"
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روايات العمالء 

تمكين الموظفين: تعلم كيف تساعد شركات االستضافة السحابية واالسترداد عامليها على االبتكار من خالل حلول Cisco للتنقل.
تحسين تعلم الطالب: تعرف على كيفية قيام مدرسة K-12 التي تقدم خدماتها للطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم لغوية بإنشاء شبكة السلكية لدعم أدوات التعليم ذات نطاق ترددي عاٍل 

واالتصال متعدد األجهزة وحلول التعليم القائمة على السحابة. 

حلول التعاون السحابية: 

ومن خالل العمل الجماعي، يمكن لألشخاص تحقيق أمور غير 
عادية. حّسن التعاون في مؤسستك عبر االستعانة بحلول سهلة 

االستخدام وسهلة النشر ُتمكِّن األشخاص من المشاركة واالبتكار 
في أي مكان وعلى أي جهاز. تساعد حلول التعاون المرنة ذات 

الحجم والسعر المناسبين التي نقدمها على تحسين العمل الجماعي 
وتعزيز حركة القوى العاملة وتقليل التكاليف وتسريع عملية اتخاذ 

القرار وتعزيز عالقات العمالء.

هواتف بروتوكول اإلنترنت ونقاط نهاية العمل الجماعي: تتيح لك 
مجموعتنا الواسعة من هواتف بروتوكول اإلنترنت ونقاط نهاية 
العمل الجماعي االستثنائية إمكانية المزج بين الهواتف المكتبية 
وتطبيقات األجهزة المحمولة وأنظمة مؤتمرات الفيديو ولوحات 

المعلومات الرقمية لتالئم احتياجاتك. وسواء كان ذلك على الصعيد 
الفردي أم ضمن فرق العمل، يمكن لموظفيك العمل من أي مكان 

وتحويل أي مكان إلى مساحة عمل تعاوني. 

مركز البيانات 
تعمل Cisco WebEx علي جعل العمل مًعا سهالً كما ينبغي 
أن يكون. يتصل األشخاص ببعضهم دون جهد. تظل التجارب 

ثابتة علي كل جهاز حتى يشعر كل عضو في الفريق بأنه 
منخرط بالكامل. يتحرك المحتوي بحرية ويتدفق العمل بسالسة. 
تبقي الفرق متصلة وتنقل العمل إلى االمام بعد انتهاء االجتماع. 

وعلي نفس المستوي من األمان واألداء، فإنها تحتاج إلى أن 
تكون في أفضل حاالتها، وبشكل دائم. 

 Cisco حلول التعاون القائمة على المباني: يوفر حل
Business Edition 4000 االتصاالت الصوتية عبر 

بروتوكول اإلنترنت والبريد الصوتي للشركات الصغيرة التي 
تضم ما يصل إلى 200 هاتف. وفي الوقت نفسه، يوفر حل 

Cisco Business Edition 6000 إمكانات متميزة 
للصوت والفيديو والتنقل والمراسلة والتواجد ومركز اتصال لما 

يصل إلى 1000 مستخدم. إذا كنت تتوقع زيادة عدد المستخدمين 
عن 1000 مستخدم أو كنت بحاجة إلى نشر محلي كبير، ففكر 

.Cisco Business Edition 7000 في استخدام حل

 Cisco Unified Contact Centre خدمة العمالء: ُيقّدم
Express حل اتصال بالعمالء فائق األمان ومتعدد القنوات 
يساعدك على التفاعل مع العمالء والحفاظ عليهم. قم بتحديث 

مركز البيانات الخاص بك والبنى األساسية األقدم لتقنية 
المعلومات باستخدام حل مختلط لتقنية المعلومات يزيد من جودة 

أداء التطبيق ويخفف من المخاطر ويزيد من سرعة وتيرة 

 Cisco التشغيل من أجل توجيه رحالت التحويل الرقمي. تمنح
المؤسسات إمكانية االختيار والمرونة لتشغيل أي تطبيقات قديمة 

وأصلية على الشبكة السحابية باستخدام حلول البنية األساسية 
المتقاربة وشديدة التقارب التي يمكن نشرها عبر الشبكات السحابية 

المحلية والُمدارة والعامة. حيث يربط هذا النهج الخاص بالبنية 
التحليالت والبساطة واألتمتة والحماية )ASAP) بإحكام بسياسة 

متسقة عبر سحابة مختلطة مبنية على شبكات مركز البيانات 
الرائدة في هذا المجال واألمان والبنى التحتية المتقاربة والحلول 

المعرفة برمجًيا. 

شبكات مركز البيانات: تمّكن من تلبية المتطلبات الجديدة التي 
يضعها المستخدمون المتنقلون والخوادم االفتراضية والتطبيقات 
والخدمات السحابية على مركز بياناتك. حيث تستخدم محوالت 

مركز البيانات من Cisco بنية توفر كفاءة تشغيلية محسنة 
ومرونة. ويمنحك هذا األمر أداًء محّسًنا ورؤية واضحة عبر جميع 

الموارد، كما يدعم االبتكار والنمو. 

الحوسبة الموحدة: تمّكن من تبسيط عمليات مركز البيانات 
وقم بإنشاء منصة لدعم احتياجات الحوسبة المادية والظاهرية 

 Cisco Unified Computing والسحابية. تساعدك خوادم
(®SystemTM )Cisco UCS على تحسين إدارة مراكز 

البيانات وزيادة سرعة التشغيل وتقليل التكلفة اإلجمالية للملكية. 

البنية األساسية المتكاملة: لقد حصلت Cisco على تكريم 
مركزي Gartner و IDC باعتبارها شركة رائدة في قطاع 
سوق األنظمة المتكاملة. يمكنك تطوير مركز بياناتك باستخدام 

بنية Cisco UCS األساسية المتكاملة لنشر التطبيقات وتوسيع 
نطاقها بشكل أسرع، وزيادة اإليرادات، وخفض التكلفة اإلجمالية 

للملكية، وتقليل المخاطر. 
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التعاون 
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روايات العمالء 

بناء مساحات عمل إبداعية: التحول الرقمي يرفع 
الكفاءة، وتجربة الموظف والعميل. 

إنشاء أفضلية ربحية: تجمع شركة التسويق فرقها 
وعمالئها وأفضل أفكارهم مًعا في مكان واحد من خالل 

 .Cisco Webex Teams حل

تمكين االتصال والعمل الجماعي بشكل أكثر فعالية: 
تعزز الشركة التقنية االبتكار وتخفض التكاليف من خالل 

 .Cisco حلول التعاون من

أمان مركز البيانات: ُيعد مركز بياناتك أمًرا ضرورًيا لنجاح 
عملك. يمكنك توفير الحماية له من خالل أمان متخصص ُيعد 
األفضل في فئته وال ُيقّيد السرعة أو األداء. حيث يمنحك حل 
Cisco Secure Data Centre حماية متكاملة و تحكًما 
ديناميكًيا ذكًيا للدفاع عن نفسك ضد الهجمات المتطورة التي 

نشهدها اليوم. 

األمن 

تحتاج شركتك إلى حلول أمان قوية لحماية عمالئك وبيانات 
الشركة من التهديدات السيبرانية. وحتى اآلن، لجأ قادة األمان إلى 

أحد النهجين التاليين: االضطرار للتنازل واستخدام حلول أمان 
أضعف ولكنها موحدة وقابلة لإلدارة، أو نشر حلول متباينة أقوى 

ال تتناسب أو تتالءم مع بعضها البعض. حيث يؤدي هذه الُنهج 
إلى حدوث ثغرات ومشكالت في اإلدارة وأوجه قصور يمكن أن 
يستغلها المهاجمون. وباإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما تتداخل ميزات 
حل النقطة، ويرجع هذا إلى التكاليف الزائدة لوظائف األمان غير 

الضرورية. 

وتحتاج مؤسسات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أمان 
يكون فّعاالً وبسيًطا. تعمل Cisco على توفير حلول أمنية يمكن 
الوصول إليها لمثل هذه الشركات في كل مكان وعلى كل جهاز 

— من الشبكة إلى الشبكة السحابية. نحن نجعل األمان أقل تعقيًدا 
عن طريق توفير أفضل مجموعة حلول أنشئت وصممت خصيًصا 

لتحقيق تكامل سلس. 

أمان جدار الحماية: حافظ على أسبقيتك في مواجهة التهديدات 
الناشئة واكتسب معلومات أمنية جماعية. توفر جدران الحماية من 

الجيل التالي Firepower من Cisco حالً متكامالً في علبة 
واحدة يوفر منًعا فائًقا للتهديدات وتخفيًفا للتهديدات المعروفة وغير 

المعروفة. 

أمان البريد اإللكتروني والويب: توفر حلول أمان البريد 
اإللكتروني والويب من Cisco دفاًعا فورًيا ورائًدا في مجاله 

ضد التهديدات. وّفر الحماية لمؤسستك من تهديدات الويب 
والمنقولة عبر البريد اإللكتروني وساعد على تأمين شبكتك من 

الهجمات الموجهة. 

األمان السحابي: يوفر األمان السحابي من Cisco أماًنا وتحكًما 
فعالين وقويين حتى تتمكن من اعتماد السحابة بثقة. احصل على 
الرؤية والحماية الالزمتين لمستخدميك وبياناتك وتطبيقاتك التي 
تشتريها أو ُتنشئها في كل مكان. وبفضل األمان الُمدار سحابًيا 
من Cisco، يمكنك الحصول على فرض للسياسة وكشف عن 

التهديدات سهل االستخدام. 

 Cisco الحماية المتقدمة من البرامج الضارة: يجمع حل
Advanced Malware Protection (AMP) بين 

إمكانيات الوقاية والمراقبة المستمرة واالستجابة في تقنية أمنية 
واحدة للدفاع ضد أكثر الهجمات المتقدمة اليوم على الشبكة 

والويب والبريد اإللكتروني ونقاط النهاية واالستجابة السريعة لها. 

أمان مركز البيانات: يمنحك حل مركز البيانات اآلمن الخاص 
بنا حماية قابلة للتطوير وقابلية للتكيف والمرونة تتسم بالحيوية 
واالستجابة لشركتك. حيث تحصل على التزويد السريع واألداء 

المحّسن واكتشاف التهديدات األمنية في صورة مدمجة في 
الموصالت البينية لمركز البيانات الخاص بك. 

 Cisco AnyConnect® Secure التنقل اآلمن: ال يوفر حل
Mobility خدمات VPN استثنائية فحسب، بل يوفر أيًضا تطبيق 

سياسة األمان الذي يتميز بمالءمته للسياق وشموليته ووقائيته. 
أضف حل Cisco Umbrella Roaming لتوفير حماية 

سلسة لنقطة النهاية، على الشبكة أو خارجها. 
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البقاء في الطليعة 

ُيعد البقاء في طليعة توجهات السوق أمًرا حيوّيًا لنجاح 
شركتك. 

كيف يتعامل فريق تقنية المعلومات الخاص بك مع هذه 
التوجهات العليا؟ 

السحابة: توفر الخدمات السحابية خدمة توصيل مرنة لتقنية 
المعلومات حسب الطلب. قد يمنحك االنتقال إلى الخدمات 

السحابية مزيًدا من الخيارات لتلبية طلبات المستخدمين 
وتنمية أعمالك. يمكن أن تساعدك Cisco وشركاؤنا 

على تعزيز أعمالك من خالل الشبكات السحابية العامة أو 
الخاصة أو المختلطة. الخيار لك. 

الحد من المخاطر: تحتاج فرق تقنية المعلومات لديك إلى 
تلبية متطلبات االمتثال وتطبيق التقنيات الجديدة، مع الحفاظ 

على األمان العالي للبنية األساسية. نحن نوّفر أمان تقنية 
المعلومات والمرونة وحماية االستثمارات التي تحتاج إليها. 

يمكن لشركائنا مساعدتك في اختيار المنتجات المناسبة 
لحماية شبكتك وتأمين بياناتك وتقليل المخاطر بالنسبة 

لشركتك. 

إمكانية التنقل: انخرط في العالم المتنقل الذي نشهده اليوم 
والمليء باألجهزة المتعددة وتوجه BYOD، في أي وقت 

وفي أي مكان. 

تمّكن من إنشاء بيئات عمل مرنة. تمتع بالوصول الفوري 
إلى المعلومات التي تحتاج إليها وتحسين اإلنتاجية عبر 

األقسام والمواقع والمناطق الزمنية. 

يمكننا المساعدة في إبقاء شركتك في مسيرة التقدم مع 
المساعدة على تأمين بياناتك وأجهزتك وبنيتك األساسية. 

روايات العمالء 

زيادة الفعالية األمنية وتوفير التكاليف: تعرف على 
كيفية حماية شركة SCHEELS لمتاجر التجزئة 

الستة والعشرين بشكل أفضل وبتكلفة أقل. 

إنشاء مركز بيانات آمن قابل للتوسيع: تستخدم شركة 
Beachbody سريعة النمو جدار حماية من الجيل 

التالي من Cisco لحماية مركز البيانات ووضعه في 
مكان للمستقبل. 

ُتعد Cisco وشعار Cisco عالمتين تجاريتين أو عالمتين 
تجاريتين مسجلتين لصالح شركة Cisco و/أو الشركات 
التابعة لها في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. لعرض 
 URL التجارية، انتقل إلى عنوان Cisco قائمة بعالمات
التالي: www.cisco.com/go/trademarks. ُتعد 

العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي ورد ذكرها 
هنا ملكية خاصة لمالكيها المعنيين. كما أن استخدام كلمة 

"الشريك" ال يشير ضمنًيا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة 
 (1110R( .وأي شركة أخرى Cisco

 C02-738495-00 1/17

الوصول اآلمن: يوفر محرك خدمات الكشف عن الهوية من 
Cisco (ISE) تحكًما في الهوية والوصول يجمع معلومات 

السياق فورًيا من الشبكات والمستخدمين واألجهزة. يمكنك اآلن 
اتخاذ قرارات استباقية حول توجيه الشبكات لفرض سياسات 

وصول ذكية فائقة األمان عبر شبكاتك السلكية والالسلكية. 

إدراك التهديدات األمنية: يمكن لخبرات إدراك التهديدات األمنية 
تحليل وحماية كل من التهديدات المعروفة والناشئة. يعمل حل 

Talos على تطوير إدراك التهديدات األمنية لحلول األمان من 
Cisco، وذلك باستخدام بنية أساسية وأنظمة متطورة تحلل 

بيانات القياس عن ُبعد التي ال تضاهى من Cisco ومجتمعنا 
القوي مفتوح المصدر. 

روايات العمالء 

إنشاء عمليات أكثر ذكاًء: تستخدم الشركة التقنية التي يتواجد 
مقرها في إنديانا تقنية Cisco UCS إلدارة عمليات وقوف 

السيارات بطريقة أكثر فعالية. 

تحسين الكفاءة التشغيلية: تأخذ مقاطعة سان خواكين سحابة 
Cisco الخاصة لدعم اإلدارة المجتمعية المتنامية. 

خدمات الدعم التقني 

بعيًدا عن تغطية الضمان األساسي، توّفر لك الخدمات التقنية 
من Cisco الخبرة والموارد الشاملة الالزمة لتطوير شبكتك 

وشركتك ونموها. يحمي دعم مكونات الكمبيوتر المادية وبرامجنا 
الفائزة بالجوائز استمرارية الشركة وُيحّسن من الكفاءة التشغيلية 

ويزيد من سرعة تقنية المعلومات. 

مع حل )Smart Net Total Care )SNTC، يمكنك تقليل 
وقت التوقف عن العمل من خالل الدعم الفني السريع الذي نوفره 
على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع وتغطية األجهزة المرنة 

التي يوفرها مركز Cisco الفني للمساعدة )TAC(. يوّفر 
هذا الدعم االستباقي استبدال مكونات الكمبيوتر المادية في أقل 
من ساعتين ويسمح لك بالتركيز على أعمالك. كما يوّفر أيًضا 

إمكانيات ذكية متكاملة تقّدم المعلومات الحالية القابلة للتنفيذ عن 
قاعدتك المركبة والعقود وتنبيهات األمان للمساعدة على جعل 

تدفقات أعمال الدعم أكثر فعالية. 

خدمات دعم البرامج )SWSS(: تساعد على تحقيق أقصى 
قدر من أداء برامج Cisco وتخفيف مخاطر األمان عن 

طريق الحفاظ على تحديث برامجك بأحدث الميزات والوظائف 
وتحديثات األمان. حيث تساعدك هذه الخدمات على حل 

مشكالت البرامج بسرعة وتشمل الصيانة والتحديثات الطفيفة 
 Ciscoو Cisco ONE وترقيات التطبيقات الرئيسية لبرنامج

Collaboration لحماية استثماراتك. 

لماذا ُتعد Cisco مناسبة لشركتك؟ 

نحن نؤمن في Cisco بأن الشبكة هي المفتاح األساسي لنجاح 
شركتك. فلقد ظللنا على مدار أكثر من 30 عاًما في مركز 

الريادة في مجال الشبكات. كما نقّدم بنية أساسية معقولة التكلفة 
وموثوقة وآمنة لتلبية احتياجاتك. تتميز حلولنا للشركات الصغيرة 

والمتوسطة بأنها بسيطة وسهلة النشر واإلدارة والتوسع. 

فهي مدعومة من قبل شبكة عالمية من الشركاء الموثوق بهم 
وذوي المهارات العالية. وبالتعاون مع شركائنا، نحن نوّفر لك 
إمكانية الرؤية والمعلومات التي تحتاج إليهما لتحسين تجربة 

عمالئك ودعم االبتكار وزيادة الكفاءة والحد من المخاطر. مع 
Cisco، يمكنك التمتع براحة البال وحماية االستثمارات من 
خالل أفضل تكلفة إجمالية للملكية لدعم أعمالك، وبطريقتك 

الخاصة. 
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