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 الملخص التنفیذي
یعتمد رواد تقنیة المعلومات بشكل متزاید على خدمات االتصاالت الموحدة القائمة على السحابة لتحسین المرونة، ودعم 

التطویر الرقمي، وتوفیر الوصول إلى المیزات الجدیدة والناشئة مثل االجتماعات المدعومة بالفیدیو، وتعاون الفریق، ومركز 
یمون الخدمات القائمة على السحابة، یجب أن یقوموا بذلك في سیاق بیئاتھم الحالیة. غالًبا االتصال في السحابة. نظراً ألنھم یق

ال یكون "كل شيء أو ال شيء" ھو أفضل مسار إلى األمام ولكن تنفیذ استراتیجیة انتقالیة تمّكن دمج التطبیقات القائمة على 
 السحابة مع المنصات الداخلیة الموجودة. 

 
 ) ما یلي:ITة المعلومات (یجب على قادة تقنی

تطویر الحاالت التجاریة للخدمات القائمة على السحابة المختلطة، خاصًة البحث في الفرص المتاحة لتبسیط التزوید  •
والدعم للعاملین في الفروع وعن ُبعد ولالستفادة من دمج تعاون الفریق الناشئ وتطبیقات االجتماعات التي بسھولة 

 الداخلیة الموجودة.تندمج في المنصات 
تقییم حاالت األعمال حسب تحدید قیمة األعمال الملموسة من خالل اعتماد تطبیقات جدیدة یمكنھا التكامل مع البنیة  •

یمكن أن یشمل ذلك توفیر التكالیف وفرص إیرادات جدیدة وتحسین اإلنتاجیة وتقصیر الدورات  األساسیة الموجودة.
 عمالء المحّسنة.وزیادة المبیعات و/أو خدمات ال

 تقییم عروض الخدمة استناداً إلى قدرتھا على الدمج مع بیئتك الحالیة. •
 استمر في متابعة تطورات مخططات المزود ألنھا تضیف میزات جدیدة إلى السحابة. •
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UC في السحابة: حالة اعتماد المؤسسة 
تحسین قدرات مشاركة العمالء والتعاون باستمرار مع تقلیل یتم توجیھ رواد تقنیة المعلومات بشكل متزاید بواسطة الحاجة إلى 

اإلنفاق. إنھم یحتاجون إلى دعم جھود التحول الرقمي، غالًبا عن طریق تبني التقنیات الناشئة التي توفر القدرة على تقدیم قیمة 
التصاالت، المستلمة من تجاریة ملموسة عن طریق تقلیل التكالیف وزیادة السرعة وتقدیم تجربة عمالء أفضل. خدمات ا

من خالل تسریع الوصول إلى القدرات الجدیدة مع  السحابة، ھي وسیلة لتمكین المؤسسات من تحقیق نتائج أعمال إیجابیة.
بالنسبة للكثیرین،  تقلیل االستثمار مقدماً، تمّكن الخدمات السحابیة المؤسسات من تحسین مرونتھا وقدرتھا على المنافسة.

وبدالً من ذلك، یأتي النجاح من تحدید الخدمات القائمة على السحابة المنطقیة عرضاً لكل شيء أو ال شيء.  السحابة لیست
اآلن وكیفیة دمج التطبیقات القائمة على السحابة بشكل أفضل في المنصات الداخلیة الموجودة وكیفیة التخطیط للترحیل الكامل 

 في نھایة المطاف إلى السحابة.
 

 ت القائمة على السحابةتعریف االتصاال
االتصاالت الموحدة القائمة على السحابة كنموذج تسلیم یمتلك فیھ مزود الخدمة التطبیقات ویحافظ علیھا  Nemertesتعّرف 

یشتري العمالء التطبیقات التي یحتاجونھا، عادًة على نموذج قائم على  ویقدمھا من خالل مراكز البیانات الخاصة بھ.
قد یدفع العمالء رسوماً إضافیة لنقاط  مستخدم، مع قیام مزود الخدمة بإدارة التطبیق بالكامل وتوفیره وصیانتھ.االشتراك لكل 

 النھایة (مثل الھواتف وأنظمة مؤتمرات الفیدیو ولوحات المعلومات الرقمیة)، أو قد یتم تجمیعھا كجزء من رسوم االشتراك.
 

 تلفة، تتضمن:للسحابة نماذج تسلیم مخ UCیوجد ضمن مجال 
النقیة التي یشارك فیھا العدید من العمالء نفس منصة البرامج متعددة المستأجرین، مع إنشاء  خدمات السحابة •

  المزود مثیالت افتراضیة فردیة لعزل بیانات العمیل.
 التي یعمل فیھا المزودون على إنشاء مثیالت مخصصة لمنصة مستأجر واحد لكل عمیل.المستضافة  •

 
 إلى السحابةالرحلة 

رائد من رواد تقنیة  653دراسة عن استراتیجیات التعاون واالتصاالت بالمؤسسة على  Nemertes، أَجرت 2018في 
 أدناه نظرة عامة عن المشاركین. 1المعلومات من المؤسسات في جمیع أنحاء العالم. یقدم الشكل 

 

 
 Nemertesمن  UCCفي دراسة : ملف تعریف المشاركین 1الشكل 
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 للسحابة UCCخیارات نشر 
% من المشاركین بشكل كامل 29.1یستخدم المشاركون على نطاق واسع خدمات التعاون القائمة على السحابة، حیث اعتمد 

من  % آخرون مزیجاً 38.3المنصات القائمة على السحابة لتلبیة احتیاجات التعاون واالتصاالت الموحدة، بینما یستخدم 
 ).2% جمیع المنصات الداخلیة. (ُیرجى االطالع على الشكل 32.6فقط یستخدم  السحابة والمنصات الداخلیة.

 
 UCC: بنیة 2الشكل 
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)، بینما 1000-100موظف) والمتوسطة ( 100نماذج السحابة فقط أكثر شیوعاً بین المؤسسات الصغیرة (أقل من 
 .)3) تمیل إلى تفضیل الُنھج المختلطة. (ُیرجى االطالع على الشكل 1,000الكبیرة (> الشركات 

 

 
 ، حسب حجم الشركةUCC: بنیة 3الشكل 

 برامج التشغیل لالنتقال إلى السحابة
ینتقل رواد تقنیة المعلومات إلى الخدمات القائمة على السحابة ألسباب متنوعة، ولكن 

تجعل الخدمات  ).5األھم من ذلك ھو تحسین المرونة. (ُیرجى االطالع علي الشكل 
 :السحابیة المؤسسات أكثر مرونة بطرق متنوعة

ت الجدیدة بسرعة مثل تعاون الفریق تمكین العمالء من نشر القدرا •
ومنصات مركز االتصال ذات القنوات المتعددة وتطبیقات االجتماع التي 

 تدعم عقد المؤتمرات بواسطة الفیدیو.
توفیر الوصول السریع إلى أحدث المیزات والقدرات، بما في ذلك التقنیات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي  •

 یین والتعّرف على المشاركین والروبوتات الذكیة. والمساعدین الصوتیین االفتراض
تحریر موظفي تقنیة المعلومات للتركیز على توعیة المستخدمین واعتماد القدرات الجدیدة التي تحّسن سیر العمل  •

تقنیة المعلومات وقتاً أقل في التعامل مع  موظفویقضي  داخلیاً وخارجیاً، أو التي تمّكن تسلیم القدرات الجدیدة.
صالح األعطال والتزوید وتغییر اإلدارة ووقتاً أكثر في العمل بوحدات األعمال لتقدیم قیمة أعمال قابلة للقیاس إ

 من اعتماد التقنیة.
تقلیل تكالیف التشغیل عن طریق القضاء على متطلبات التوظیف التشغیلیة والصیانة وعقود المؤتمرات ووصول  •

PSTN .المعقد 
 

"یمكن لمزودي السحابة 
وضع المزید من الموارد 

 في أمان أكثر مما یمكننا." 
خدمات التقنیة مدیر  -

 وموفر الرعایة الصحیة
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 : برامج التشغیل للخدمات السحابیة4الشكل 

یعد برنامج التشغیل األساسي اآلخر الخاص بالسحابة ھو القدرة على تقلیل تكالیف رأس المال عن طریق التحول إلى نماذج 
 یكون لھذا فائدتین أساسیتین: تسعیر قائمة على االشتراك.

 دعم نماذج بدیلة بسھولة تمرر تكالیف تقنیة المعلومات إلى خطوط األعمال.تكالیف أكثر توقعاً مع القدرة على  •
 التخلص من نفقات رأس المال الكبیرة لتحدیثات البرامج أو للحصول على قدرات جدیدة. •

 
تتضمن برامج التشغیل اإلضافیة إمكانیة تحقیق توفیرات التكالیف، وخاصة في مجاالت مثل الصیانة ودعم التشغیل 

والوصول األسرع إلى المیزات الجدیدة التي یتم تسلیمھا عادًة أوالً بواسطة المزودین القائمین على السحابة والقدرة على 
 تحویل موارد تقنیة المعلومات إلى أدوار أفضل توفر قیمة تجاریة ملموسة عن طریق دعم المبادرات االستراتیجیة.

 
 توجھات شراء السحابة
) الذین یحتفظون MSPالكبیرة الخدمات القائمة على السحابة من خالل مزودي الخدمات المدارة ( تشتري معظم المؤسسات

. (ُیرجى MSPبمنصات السحابة الخاصة بھم أو الذین یقومون بإعادة بیع المنصة بالجملة عن طریق مزود خدمة آخر أو 
بما في ذلك التدریب والتنفیذ وتقییمات الشبكة  ). یسمح ھذا النھج للعمالء بالحصول على الخدمات5االطالع على الشكل 

 والمراقبة واإلدارة و/أو خدمات دمج التطبیقات على رأس مجموعة میزات منصة السحابة.
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 : كیف یمكنك شراء الخدمات السحابیة؟5الشكل 

 تعریف خدمات السحابة المختلطة
 كما ھو مشار إلیھ في  بالنسبة للعدید من المؤسسات، ال تعد السحابة كل شيء أو ال شيء.

 وخاصة المؤسسات التي لدیھا أكثر من  المؤسسات،، تعتمد نسبة كبیرة من 2و 1الشكلین 
 ال تجد  موظف، نھجاً مختلطاً یمزج بین الخدمات السحابیة والمنصات الداخلیة. 1000

 المؤسسات الكبیرة عادًة أنھا فعالة من حیث التكلفة للتخلي عن األنظمة الموجودة 
 ي غالباً ما تندمج بشكل عمیق مع تطبیقات وعملیات األعمال والمستھلكة داخلیاً والت

 الحالیة. ومع ذلك، فھي ترغب في االستفادة من التطبیقات الناشئة المتوفرة عادًة عبر 
 :ومنھا السحابة فقط.

 تجمع تطبیقات تعاون مسار العمل بین المراسلة المستمرة  –تعاون الفریق  •
 د المؤتمرات بواسطة الفیدیو/الصوت،وتعاون الوسائط المتعددة (مثل عق

على سبیل المثال، قد یقوم  مشاركة الشاشة)، وعملیات الدمج في تطبیقات األعمال لتمكین التعاون في السیاق. 
تطبیق تعاون الفریق باستیراد البیانات من أحد تطبیقات المبیعات، مما یمنح أعضاء الفریق القدرة على مناقشة 

تتوفر معظم تطبیقات تعاون الفریق فقط من خالل  فعلي واتخاذ اإلجراء المناسب.األحداث في الوقت ال
 السحابة؛ یمیز بعض الموردین عرض تعاون الفریق الخاص بھم من خالل دعم الدمج مع األنظمة الداخلیة.

م إجراء مكالمة أو استقبالھا من شخص یستخد Jabber، یمكن لمستخدم Ciscoعلى سبیل المثال، في بنیة 
WebEx Teams. 

تمّكن التطبیقات التي توفر الصوت والفیدیو ومؤتمرات الویب المشاركین من االتصال من أي  –االجتماعات  •
تمّكن الُنھج المختلطة  مكان ومن أي جھاز، بما في ذلك أنظمة الفیدیو للغرفة وأجھزة كمبیوتر سطح المكتب.

المؤسسات من دمج نقاط نھایة الفیدیو الموجودة لدیھا وتحسین تدفقات المرور لتحسین األداء، وتقلیل التكالیف 
 .SIPورسوم توصیل  PSTNعن طریق توصیل أنظمة الھاتف مباشرًة بالسحابة وتجنب تكالیف رسوم 

% من 80"ننقل ھذا العام 
إلى السحابة.  UCCتطبیقات 

سیستغرق الصوت والفیدیو 
بعض الوقت، على الرغم 

 من ذلك. "
مدیر قسم المعلومات،  - 

 شركة الخدمات المالیة
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تصال مثل الروبوتات المدعمة بالذكاء االصطناعي تتوفر التقنیات الناشئة في مركز اال –مركز االتصال  •
یمّكن جمع ھذه المیزات  وتوجیھ المكالمات الذكیة ومشاركة العمالء عبر قنوات متعددة فقط من السحابة غالباً.

في نھج مختلط مع القدرات الھاتفیة وتوزیع المكالمات الموجودة العمالء من دمج الخدمات القائمة على السحابة 
 درات الھاتفیة الحالیة وبیئات مركز االتصال.مع الق

 
 حاالت استخدام السحابة المختلطة

المختلطة. في ھذا السیناریو، یتمّكن العمیل من جمع منصة االتصال الداخلیة مع االجتماعات  UCمثاالً لبنیة  6یبین الشكل 
ة، مع االستفادة من الفرص التي توفرھا والفرق ومركز االتصال وتطبیقات االتصاالت التي یتم تسلیمھا عبر السحاب

 الخدمات القائمة على السحابة لتحسین مستوى التعاون لمواجھة العمیل وداخلیاً.
 

 
 المختلطة UC: بنیة 6الشكل 

 یتضمن استخدام حاالت الُنھج المختلطة ما یلي:
یمكن أن یستفید األفراد الذین یعملون من المكاتب المنزلیة أو مواقع العمالء أو مساحات  –العاملون عن ُبعد  •

العمل المشتركة من الخدمات القائمة على السحابة لتجنب االضطرار إلى نشر معدات داخلیة أو لالستفادة من 
 المیزات الجدیدة مثل تعاون الفریق مع اتصال صوتیة مدمج.

كن أن یحصل عامل في مكتب فرعي صغیر على خدمات االتصال واالجتماع وتعاون یم - المكاتب الفرعیة •
یوفر  الفریق ومركز االتصال من مزود السحابة الذي یتم دمج منصتھ مع التطبیقات الداخلیة للمؤسسة المركزیة.

)، كما یمّكن تقنیة ھذا النھج لتقنیة المعلومات تكالیف معدات الفروع عن ُبعد للتزوید (مثل الھواتف والعّبارات
یمكن للمكاتب البعیدة  المعلومات أیضاً من االستفادة من الخدمة عن ُبعد وخدمات الدعم من مزود السحابة.

فة بواسطة البرنامج) لضمان جودة صوت وفیدیو  SD-WAN )WANاالستفادة من اإلنترنت أو قدرات  المعرَّ
 على اإلنترنت. WANعالیة، حتى عبر خدمات 
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 االنتقال إلى السحابةمشغالت 
 یستشھد رواد تقنیة المعلومات بمجموعة متنوعة من األحداث التي تحفز انتقالھم إلى السحابة وھي تتضمن ما یلي:

 التغییرات المؤسسیة، مثل مدیر قسم المعلومات الجدید، الذي یوفّر رؤیة أولیة للسحابة بالمؤسسة •
 انتھاء صالحیة األنظمة الداخلیة الموجودة •
 میزات أو التطبیقات الجدیدة المقدمة متوفرة فقط كخدمة للسحابةال •
 الوصول إلى حدود قدرات البنیة األساسیة الداخلیة الموجودة •
 انتھاء صالحیة العقود وإنشاء نقطة تطویر لتقییم الخدمات القائمة على السحابة ونماذج تسعیر االشتراكات. •

 

 إنشاء حالة أعمال لنشر السحابة المختلطة
 منھا: في السحابة عوامل مختلفة في تحدید المسار الصحیح إلى األمام. UCیجب أن یحتسب رواد تقنیة المعلومات الذین یقّیمون 

تساعد الخدمات السحابیة في تحریر موظفي تقنیة المعلومات من أجل العمل على مبادرات أخرى ألن  –المرونة  •
، فضالً عن اإلدارة المستمرة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن للمؤسسات مزودي الخدمات یعالجون النشر األولي للسحابة

إضافة ترقیات ومیزات جدیدة بسرعة وسھولة أكبر ألن مزود السحابة یقوم بإجراء جمیع ترقیات الخادم 
 واالختبار. في بیئة مختلطة، یمكن لبضعة موارد لتقنیة المعلومات التعامل مع األنظمة الداخلیة المتبقیة.

باستمرار عن مجموعة واسعة من تكالیف التشغیل استناداً إلى الموردین المختارین  Nemertesتبحث  –لفة التك •
عادًة، یؤدي االنتقال إلى السحابة إلى زیادة تكالیف السنة األولى بسبب انتقال المؤسسات  واستراتیجیات السحابة.

ى نموذج شراء االشتراك بتكالیف ترخیص ثابتة على من نموذج ترخیص دائم، غالباً مع أجھزة مستھلكة بالكامل إل
فیما بعد السنة األولى، ترى بعض المؤسسات انخفاضاً في تكالیف التشغیل السحابیة بسبب  أساس كل مستخدم.

في  .PSTNتقلیل وقت الموظفین داخلیاً للحفاظ على النظام وتكالیف صیانة األجھزة وخفض تكالیف الوصول إلى 
لمختلطة، یمكن أن تؤدي صیانة األنظمة الداخلیة المستھلكة إلى تقلیل تكلفة التشغیل للحصول على السیناریوھات ا

 میزات جدیدة قائمة على السحابة
تشتمل أو تخطط خمسة وسبعون في المائة من المؤسسات، استراتیجیة التحول  –القیمة التجاریة للخدمات الناشئة  •

ت الناشئة واستخدامھا لتحسین العملیات التجاریة الداخلیة؛ لتقدیم منتجات أو ) المصممة لتتناول التقنیاDTالرقمي (
خدمات جدیدة؛ و/أو لتحسین مشاركة العمالء في محاولة لتحسین قدرتھا على المنافسة؛ و/أو تقلیل التكالیف؛ و/أو 

نة ومعدالت اإلغالق توسیع األسواق التي یمكن معالجتھا. عن طریق تقییم المقاییس مثل فرص المبیعات المحسّ 
وزیادة الحفاظ على العمالء وأوقات عملیات أقصر، یمكن للمؤسسات قیاس قیمة األعمال الملموسة من خالل 

ھنا أیضاً، سیوفر تقییم الخدمات السحابیة الجدیدة كبدیل كامل عن تلك الداخلیة، مقابل اعتماد  استثمارات السحابة .
  رؤیة واضحة للفوائد المحتملة للُنھج المختلطة. المیزات المطلوبة فقط من السحابة،

تعتمد معظم المؤسسات، وخاصة المتوسطة والكبیرة، عادًة  –تحدید الخلیط المناسب من السحابة والبیئة الداخلیة •
على مزیج من التطبیقات الداخلیة والقائمة على السحابة. وبالتالي، ستختار مزودي الخدمة اعتماداً على قدرتھم 

دعم المنصات المنشورة الموجودة ودمجھا مع القدرات الناشئة مع توفیر انتقال محتمل من المسار إلى على 
 السحابة.

 
 الخاتمة والتوصیات

المستندة على السحابة لرواد تقنیة المعلومات بالمؤسسات فرصة ھائلة لتقلیل التكالیف  UCتعرض منصات مشاركة العمالء و
ولكن بالنسبة إلى العدید من المؤسسات، وخاصة المؤسسات الكبیرة، یأتي  تجاریة قابلة للقیاس. وتحسین المرونة وتقدیم قیمة

یمّكن ھذا العمالء من تحقیق القیمة  النھج المثالي للسحابة من دمج الخدمات القائمة على السحابة الناشئة مع المنصات الداخلیة.
یجب على رواد تقنیة المعلومات النظر في حاالت  لوقت بوتیرتھم الخاصة.الیوم، بینما تنتقل بشكل كامل إلى السحابة بمرور ا

األعمال التي تدمج المنصات الداخلیة مع الخدمات الناشئة القائمة على السحابة، وخاصة بالنسبة للعاملین عن ُبعد ومكاتب 
 الفروع ولالستفادة من تطبیقات تعاون الفریق ومنصات مشاركة العمالء المتقدمة.

 
 ) ما یلي:ITب على قادة رواد المعلومات (یج

تطویر الحاالت التجاریة للخدمات القائمة على السحابة المختلطة، خاصًة البحث في الفرص المتاحة لتبسیط التزوید  •
 والدعم للعاملین في الفروع وعن ُبعد ولالستفادة من دمج تعاون الفریق الناشئ وتطبیقات االجتماعات. 

ال حسب تحدید قیمة األعمال الملموسة من خالل اعتماد تطبیقات جدیدة یمكنھا التكامل مع البنیة تقییم حاالت األعم •
یمكن أن یشمل ذلك توفیر التكالیف وفرص إیرادات جدیدة وتحسین اإلنتاجیة وتقصیر  األساسیة الموجودة.

 قدرات إلى السحابة.الدورات وزیادة المبیعات و/أو مشاركة العمالء المحّسنة من إضافة و/أو نقل ال
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 تقییم عروض خدمة السحابة استناداً إلى قدرتھا على الدمج مع بیئتك الحالیة. •
استمر في البقاء على اّطالع على مخططات المزود. قم بترحیل المزید إلى السحابة والمشغالت التشغیلیة القائمة  •

 واالحتیاجات المتطورة ومخطط مزود السحابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھي شركة عالمیة للخدمات واالستشارات القائمة على البحوث تقوم بتحلیل قیمة أعمال التقنیات  Nemertes: إن Nemertesنبذة عن 
، قدمنا توصیات استراتیجیة تستند إلى المقاییس التشغیلیة والعملیة المدعومة بالبیانات لمساعدة المؤسسات في تقدیم 2002الناشئة. منذ 

 العمالء في اتخاذ قرارات أفضل. Nemertesلى الموظفین والعمالء. ببساطة: تساعد البیانات من التحول التقني الناجح إ
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