
وفقًا للمدیرین المالیین الذین أجروا استطالع الرأي PwC US CFO Pulse لعام 2020:

تفي حلول مرونة األعمال من Cisco، باعتبارھا جزًءا من استراتیجیة Connected Experiences لدینا، بالتزام Cisco بقیادة تجربة العمالء 
األكثر موثوقیة في المجال. ومع اتساع نطاق مجموعة الحلول والخبرات الفریدة في المجال التي تغطي الشبكات واألمان والسحابة والتعاون التي تتمتع 
بھا Cisco، فإنھا الوحیدة القادرة على تقدیم حل كامل یعزز التعاون بین القوى العاملة لدیك، ویساعدھم على إنجاز األعمال من أي مكان، ویضمن أن 

تكون أماكن العمل لدیك دائًما بیئات موثوقة.

مّر العالم بتغییرات كبیرة جًدا وعدیدة بسرعة ال تصدق،
وستظل بعض ھذه التغییرات قائمة في أحوال عدیدة.

تواجھ مؤسستك ما یلي:

كیف یمكنك الموزانة بین التسریع والتعطیل بنجاح؟ وما رؤیتك بالنسبة للمخاطر والفرص؟

جھات االتصال     المالحظات     المساعدة     خریطة الموقع     الشروط واألحكام     بیان الخصوصیة     ملفات تعریف االرتباط     العالمات التجاریة

مثل:
إعطاء األولویة لسالمة

الموظفین وعافیتھم

إعادة فحص عقارك

تعطیل نماذج العمل

 

تحقیق مرونة األعمال

®Cisco حلول مرونة األعمال من
Cisco من Connected Experiences حلول

اسكتشف اإلمكانیات

استخدم أداتنا التفاعلیة

ھل أنت مستعد للجمع بین القوى العاملة لدیك وأماكن العمل في حلول Connected Experience؟

تعّرف على المزید بشأن

Cisco حلول مرونة األعمال من

یتوقعون أن تُحّسن االستثمارات التكنولوجیة التي
نفذوھا خالل ھذه الفترة من وضعھم على المدى الطویل.
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مثل:
الزیادة الكبیرة والمفاجئة في

عدد العاملین عن بُعد
زیادة المخاوف األمنیة

زیادة الخدمات السحابیة والتطبیقات

ظھور دینامیكیات جدیدةتسریع التوجھات الحالیة

%54
یضعون تدابیر سالمة مكان العمل ومتطلباتھ المتغیرة
على رأس األولویات عند عودتھم إلى مكان العمل.
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تعتقد Cisco أنھ حان الوقت للتطلع إلى ما بعد الوضع المعتاد الجدید وتقبل واقع مستقبلنا دائم التغیر.

مستقبل یسوده:

وغیر ذلك المزید!

توفر الخبرة في أي مجالالتعلم من أي مكان.
أینما دعت الحاجة.

إمكانیة تطبیق متطلبات التباعد
االجتماعي والتقارب في

جمیع أماكن العمل.

Secure Remote تساعدك حلول
Workforce من Cisco في:

تمكین الموظفین من اإلنتاجیة في أي مكان

تحسین الخبرة الفردیة لكل موظف من ناحیة األداء والتكالیف واألمن

توسیع العملیات ذات النطاق المؤسسي لتمكین تنفیذھا من المنزل

Trusted Workplace تساعدك حلول
من Cisco في:

ضمان سالمة الموظفین العاملین وعافیتھم

التطویر للحصول على نموذج أعمال موزع آمن وسلس

توسیع االتساق التشغیلي عبر البیئات

إمكانات إضافیة

إمكانات أساسیة

Secure Remote Workforce حلول

إمكانیة الوصول عن
التعاون اآلمن عن بُعدبُعد بمرونة

مركز اتصاالت عن بُعد

ل الخبراء عن بُعد إمكانیة تدخُّ

البنیة األساسیة االفتراضیة لسطح المكتب

تجربة تطبیق محّسنة

Trusted Workplace حلول

التعاون السلسالوصول اآلمن

إجراء العملیات عن بُعد

اإلبالغ عن التقارب

رؤى الكثافة االجتماعیة

مراقبة األصول والمنشأة
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Connected حلول
Experiences

Cisco من

اكتشف ما تضیفھ حلول مرونة األعمال من Cisco إلى التزامھا بمواجھة 
التحدیات وتسریع التحول في مجالك.

أعد تصمیم العمل.
تخیل مستقبالً جدیًدا.

إن تغییرات الوقت الحاضر وغموض المستقبل تعید تعریف مؤسستك وطریقة عملك

یقولون إن مؤسستھم ستتیح العمل عن بُعد
كخیار مؤقت لبعض الوظائف المؤھلَة لھ.

تحتاج إلى حلول مصممة ومخصصة ألي تغییر یطرأ بأي شكل في أي مكان بمؤسستك، وفي 
 Connected Experiences االستثمارات التكنولوجیة، والمشھد العام للمجال. وتغیر حلول

من Cisco طریقة التواصل بین األفراد لدیك، وتؤمن مؤسستك، وتجعل عملیاتك مؤتمتة.

أعد تصور وترتیب األمور للقوة العاملة لدیك وكذلك أماكن العمل لتوفر للموظفین والمواطنین 
والعمالء والشركاء تجربة موثوقة مھیئة للتكیف وعالیة اإلنتاجیة.

Cisco من Connected Experiences ما یمیز حلول
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https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/trusted-workplace.html
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https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/secure-remote-workforce.html
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