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األمان

خمس نصائح لتمكين القوة العاملة عن 
ُبعد بأمان

يظل التوجه إلى توزيع القوة العاملة بشكل أكبر آخًذا في التزايد، 
مما يجلب فوائد جديدة ألصحاب العمل والعاملين. لكن ال يزال 

األشخاص بحاجة إلى الشعور باالتصال واإلنتاجية عندما يعملون 
عن ُبعد، وهم يتوقعون أن تساعدهم التكنولوجيا على القيام بذلك 
في أي مكان وعلى أي جهاز. فيما يلي قائمة من خمس نصائح 
بسيطة للحفاظ على ثقافة العمل من المنزل )WFH( مع تأمين 

العاملين لديك وأصول الشركة.

تثقيف قوتك العاملة العتناق ممارسات آمنة للعمل من المنزل
يتوقع العاملون عن ُبعد أن تتبعهم التكنولوجيا أينما ذهبوا، لكن ابتعادهم عن مقر العمل يعرضهم )وكذلك 
مؤسستك( إلى تهديدات غير مسبوقة. ولهذا السبب؛ تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات واألمان إلى ضمان 
أن تكون تجربة العمل من المنزل آمنة أينما كان المستخدمون. وبمجرد أن يعي العاملون عن ُبعد ما يعنيه 

العمل من المنزل من حيث األمان، سيكونون خير حليف لك.

التحقق من هوية األشخاص
تعد المصادقة المتعددة العوامل )MFA( طبقة أمنية أولى بسيطة تحتاج إليها جميع األعمال التجارية قبل 

أن تمنح العاملين الوصول إلى أصول الشركة. انظر إلى المصادقة المتعددة العوامل على أنها شيء 
تعلمه )اسم المستخدم/كلمة المرور( وشيء تمتلكه )هاتفك( للتحقق من هويتك وحالة الجهاز.

تمكين الوصول اآلمن من أي مكان
توفر شبكة VPN اتصاالً نفقًيا آمًنا بين المستخدمين والتطبيقات بحيث يتمكن العاملون من الحفاظ على 

إنتاجيتهم واتصالهم أثناء التنقل أو العمل من المنزل. وهي تساعد على ضمان وصول المستخدمين 
المعتمدين فقط دون غيرهم، عن طريق توفير المستوى المناسب من األمان دون التأثير سلًبا في تجربة 

المستخدم.

الدفاع ضد تهديدات األمان عند أي نقطة دخول
تستهدف معظم االختراقات األمنية مستخدمي األجهزة الطرفية؛ مما يتطلب خط دفاع أول في طبقة 

DNS وخط دفاع أخير للتهديدات التي تتسلل وتتجاوز األول. تحظر الطبقة األولى النطاقات 
المرتبطة بالسلوك الضار قبل أن تدخل إلى شبكتك أو التي تحتوي على برامج ضارة إذا كانت 

موجودة بالفعل بداخلها، بينما تحمي الطبقة األخيرة من التهديدات األكثر تقدًما.

تأمين أصولك للحاضر وللمستقبل
تجنب إثقال غدك بالمشاكل وأنت بصدد حل مشاكل اليوم. بدالً من ذلك، اختر مورًدا يوفر لك حالً أمنًيا 

يرتبط باستثماراتك الحالية. في Cisco، نؤمن بالحلول البسيطة، والفعالة، التي تحافظ على شعور العاملين 
عن ُبعد باالتصال واإلنتاجية مع إزالة كل ما يعيق نجاح عملك.

تستطيع Cisco أن تساعدك على تأمين قوتك العاملة عن ُبعد من خالل 
حلول أمنية بسيطة وفعالة ومتكاملة.

تعّرف على المزيد من الموقع cisco.co.uk/secwork ودع خبراء 
 Cisco Secure Remote مبيعات حلول األمان يجهزون لك حل

Worker اليوم.
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