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التحقق من هوية المستخدم
Cisco Secure Remote Worker باستخدام

بدأ مايك للتو العمل من المنزل، ولكنه يستخدم كمبيوتر محموالً شخصًيا مثبًتا 
عليه متصفح إنترنت غير محّدث يسجل من خالله الدخول لالطالع على 

رسائل البريد اإللكتروني.

يستطيع المتسللون )الهاكرز( اآلن استخدام هذا المتصفح لسرقة هوية مايك 
والوصول إلى المعلومات الخاصة به أو بشركته، وتثبيت برامج ضارة، وفعل 

ما هو أكثر من ذلك.

ستكتشف المصادقة المتعددة العوامل )MFA( المتصفح غير المحّدث عندما 
يسجل مايك الدخول ألول مرة من الكمبيوتر المحمول الشخصي.

ستتحقق من هوية مايك، وتتأكد من أن جهازه يفي بمعايير أمان الشركة.

سيحدد فحص األمان "درجة" لفئات متعددة من المخاطر، مشيًرا إلى خطر 
المتصفح غير المحّدث الخاص بمايك. 

سيتلقى مايك رسالة موجهة لتحديث المتصفح الخاص به بحيث يستطيع 
استخدام الجهاز لمتابعة الوصول إلى البريد اإللكتروني والتطبيقات األخرى 

الخاصة بالشركة.

Cisco Duo هو أسهل مصادقة متعددة العوامل وأكثرها أماًنا في العالم، 
وهو يوفر خيارات عديدة للمصادقة المتعددة العوامل للعاملين عن ُبعد استناًدا 

إلى احتياجاتهم.

 تعّرف على المزيد من الموقع
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األمان

الدفاع ضد التهديدات
Cisco Secure Remote Worker باستخدام

نقرت كريستين على رابط في بريد إلكتروني يتضمن معلومات حول معدالت 
الجرائم في الحي التي تعيش فيه، ولكنها لم تكن تدري أنه حملة برامج ضارة 

الهدف منها تثبيت برامج ضارة على جهازها.

ولكن لحسن الحظ، كان صاحب العمل يوفر تأميًنا للكمبيوتر المحمول الخاص 
بكريستين باستخدام برنامج خط دفاع أول، لذا، تم حظر النطاق، ما منع 

كريستين من االتصال بالموقع.

إذا تمكن البرنامج الضار من الدخول إلى جهازها، كان سينتشر إلى األجهزة 
األخرى فيمتد األثر إلى زمالئها وشبكة شركتها.

ولكن ألن صاحب عمل كريستين لديه أيًضا حماية متقدمة من البرامج 
الضارة، كان سيتم اكتشاف أي برنامج ضار على الفور وعزله على جهازها.

كان حل األمان المتقدم سيكتشف أي شخص آخر قد أصيب بالبرنامج الضار 
نفسه، ومن ثم سيصحح المشكلة لجميع المستخدمين على الفور بنقرة واحدة.

 Cisco AMP for Endpointsو Cisco Umbrella يحمي كٌل من
العاملين ضد البرامج الضارة بداية من حافة السحابة إلى الجهاز الطرفي.

تعد حلول األمان التي توفرها Cisco مدعومة من أكبر مؤسسة غير حكومية 
لذكاء التهديدات في العالم، وتحظر التهديدات بمعدل أكبر بعشرين ضعف عن 

أي مورد آخر.
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تمكين الوصول اآلمن 
 Cisco Secure Remote Worker باستخدام

تستطيع آنجا التمتع باألمان المؤسسي من خالل شبكة VPN الخاصة بها. 
ولكن عندما ال تستخدمها، قد تعرض شركتها للبرامج الضارة وتهديدات 

أخرى دون أن تدري.

عندما تعمل آنجا دون تغطية أمنية، يستطيع المهاجمون إصابة جهازها 
ببرنامج ضار يمكن أن ينتشر عبر شبكة شركتها؛ مما يعرض كالً من آنجا 

وصاحب العمل إلى المخاطر.

تحمي شبكة VPN المستخدمين مثل آنجا عن طريق إنشاء اتصال نفقي آمن 
إلى اإلنترنت ينطوي على تشفير عنوان IP المستخدم وموقعه بحيث تكون 

جميع األنشطة غير مرئية للتهديدات الخارجية.

تقدم Cisco AnyConnect أكثر بكثير مما يمكن أن تقدمه أي شبكة 
VPN تقليدية عن طريق توفير الوصول اآلمن إلى الشبكة والحماية 

المستمرة للمستخدمين على أي جهاز من أي مكان.

عن طريق تمكين الوصول من خالل Cisco AnyConnect، يكون 
 VPN المستخدمون عن ُبعد تحت الحماية حتى عندما ال يكونون على شبكة

المزودة بطبقات إضافية من األمان المتكامل.

الحماية الدائمة تعني أن مستخدمين مثل آنجا يمكنهم البقاء متصلين ومنتجين 
عندما يعملون من المنزل من خالل الوصول اآلمن والسلس إلى موارد العمل.
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األمان

تعمل آنجا من المنزل على كمبيوتر محمول تستخدمه للعمل ولألغراض 
الشخصية. وعلى الرغم من أن لديها شبكة VPN من المفترض أن 

تستخدمها، فهي ال تتحرى دائًما ما إذا كانت قيد التشغيل أم ال.
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األمان

بدأ جيف للتو العمل عن ُبعد بدوام كامل. وألن صاحب العمل يستخدم حلول 
Cisco Secure Remote Worker، فهو يستطيع العمل من المنزل 

بثقة ألنه سيكون محمًيا دائًما.

وهو يستخدم مصادقة متعددة العوامل )MFA( بسيطة للتحقق من هويته 
والوصول بسرعة إلى التطبيقات وملفات العمل، ويضمن فحص األمان أن 

الكمبيوتر المحمول الخاص به بحالة جيدة ومحّدث.

 IP شبكة خاصة افتراضية( تشفر عنوان( VPN بعد ذلك، يستخدم شبكة
الخاص به وتجعله "مخفًيا" من التهديدات الخارجية وهو على اتصال بشبكة 

الشركة.

يؤدي جيف عمله، ويحمي خطا الدفاع األول واألخير بياناته من التهديدات 
الضارة من أي نوع؛ حيث يقومان بحظرها وكشفها وإصالح المشاكل 

الناجمة عنها.

Cisco Secure Remote Worker هو عرض أمن متكامل بسيط 
وفعال يسهل على العاملين عن ُبعد البقاء متصلين ومنتجين عندما يكونون 

بعيًدا عن مقر الشركة.

إنه مصمم على منصة واحدة من الحلول المتكاملة التي تحمي المستخدمين 
في كل مكان وتساعد األعمال التجارية من جميع األحجام على تأمين قوتها 

العاملة واالستجابة بسرعة.

نحن نساعد كل يوم في ردع الهجمات عن األعمال التجارية أًيا كان حجمها 
سواء كانت على اتصال بالشبكة أم ال.
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