
خدمة مستشار بنية الشبكة الرقمية 
Cisco من )DNA(

ماذا لو كان بإمكانك بناء قاعدة أساس للتحول الناجح إلى بنية رقمية 
مع الحفاظ على شبكة مستقرة وآمنة؟ 

نحن نمتلك أكثر من 30 عاًما من الخبرة، ويمكننا أن نساعدك على بناء إستراتيجية شاملة للتأكد من االنتقال بسالسة. 

تعمل الشبكة على توصيل جميع األشياء رقمًيا. لتحقيق النجاح في العصر الرقمي، تحتاج شبكتك إلى التطور مع أعمالك 
للتأكد من أنه يمكنها الوصول إلى إمكاناتها الرقمية الكاملة. لنبني إستراتيجية فعالة من حيث التكلفة لالنتقال إلى بنية 

رقمية، حتى يمكن ألعمالك استخدام الشبكة للقيام بأشياء غير عادية بكل ثقة. 

توفر بنية الشبكة الرقمية من ®Cisco DNA™( Cisco( منصة مفتوحة قائمة على البرامج، والتي تدمج االبتكارات 
الهامة في برامج الشبكات، مثل الظاهرية، والتشغيل التلقائي، والتحليالت، والسحابة، في بنية واحدة. الشبكة. بديهية. 
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المزايا 
•  تسريع عملية انتقال شبكتك، مع الحفاظ 

على شبكة مستقرة وآمنة، مع خطة 
إستراتيجية تعطي األولوية الحتياجات 

األعمال الهامة 
•  الحد من المخاطر من خالل خبراتنا 

ومنهجينا المثبتة فاعليتها. نحن نتبع نهجا 
شاماًل لمعالجة الثغرات، وتحديد التبعيات، 

وإعداد مواردك 
•  تقليل مصاريف التشغيل من خالل تعزيز 

االتساق وتوحيد المقاييس عبر بيئتك

نظرة عامة على الحل
Cisco معلومات عامة من شركة



"الحلول الداعمة لبنية الشبكة 
الرقمية... تسمح لنا بتوفير خدمة 
Wi-Fi سهلة بسرعة، واكتساب 
رؤى أعمال جديدة وفق اتجاهات 

وتفضيالت العمالء، وتحسين 
الطريقة التي ُنشرك بها الزوار 

بشكل كبير." 

 Abbas Rizvi
 Santana كبير مديري الشبكات، مركز تسوق

Row

نظرة عامة على الحل
 Cisco معلومات عامة من شركة

بدون التخطيط الصحيح وإستراتيجية الترحيل، يمكن أن تتسم عمليات 
انتقال الشبكة بالتعقيد. يمكننا مساعدتك على استكشاف خياراتك 

 .)DNA( لترحيل وانتقال بنية الشبكة الرقمية

تساعدك خدمة Cisco DNA Advisory على إنشاء خطة 
إستراتيجية لتحقيق أهداف العمل من خالل التكنولوجيا مع الحفاظ على 
شبكة مستقرة وآمنة أثناء انتقالك. نحن نعمل معك إلدراك المكان الذي 

تريد أن تأخذ أعمالك إليه. ثم نبني خريطة طريق بخطوات تنبؤية 
لنأخذك إلى هناك. 

Cisco DNA 8 الشكل 1. إطار عمل

 8

وهذه اإلستراتيجية ال تشمل التكنولوجيا فحسب، بل تمتد أيًضا لتشمل 
األفراد التابعين لك والعمليات الخاصة بك. كما تستخدم هذه الخدمة إطار 

العمل الجديد لدينا Cisco DNA 8 لتحديد ثماني مناطق رئيسية 
لمعالجتها خالل تحول الشبكة، ورسم خطة حول كيف يمكن لكل منطقة 

تعزيز نجاحك )الشكل 1(.

التشغيل  •  اإلدارة  •  التنظيم

الخدماتالعمليةهدف األعمالإدارة الحوادث

التنسيق  •  إدارة الخدمات5 

مجموعات األدواتتعريف السياسةكتالوج الخدمات

وحدة تحكم المؤسسات

 4  3  2

 1

الخدمةالتشغيل التلقائي التحليالت

البنية األساسية المتطورة للشبكة

استضافة التطبيقات/البياناتالوظائف االفتراضيةبنى الشبكة

 6 7
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االنتقال إلى األمام بالسرعة الكاملة 
في هذا العالم الخاص باألعمال الرقمية، تكون المكاسب عالية، ولكن 

المخاطر أعلى. لالنتقال إلى العالم الرقمي تحتاج المؤسسات إلى 
إتقان نماذج األعمال الجديدة، والعمليات الجديدة، وكذلك التهديدات 

الجديدة في أطر زمنية أقصر من أي وقت مضى. 

ولكن %83 من ميزانية تقنية المعلومات ُتستخدم ببساطة للحفاظ 
على الوضع الراهن. 

فأنت بحاجة إلى إستراتيجية النتقال الشبكة يمكنك من خاللها: 

التحرك بثقة من خالل جهود إدارة تقنية المعلومات ذات األولوية   •

االتسام باالستباقية للتأكد من الحصول على أقصى قدر من األداء   •
من البنية األساسية، واألشخاص، والعمليات 

لتحقيق النجاح، أنت بحاجة إلى: 

األمان المحّسن لحماية شبكتك والحد من المخاطر   •

زيادة إمكانية الرؤية )التشغيلية/الشبكية( لتيسير الكشف عن   •
المشكالت ومنعها 

تحسين القدرات والممارسات التشغيلية لدعم أهداف أعمالك   •
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نظرة عامة على الحل
 Cisco معلومات عامة من شركة

هذا النهج الشامل يعمل على تبسيط مناقشات التخطيط، ويتيح لك إمكانية 
التركيز على المناطق ذات األهمية: 

أين يجب عليك تركيز األشخاص، والميزانية، والوقت؟   •

كيف يمكنك الحصول على أقصى استفادة من التقنية الجديدة، وتحسين   •
التقنيات الموجودة اليوم؟ 

ما الثغرات التي تعالجها أواًل؟ لماذا؟   •

نحن نقوم بتجهيزك التخاذ قرارات أفضل فيما يخص األعمال، حتى 
تتمكن من تحديد أولويات االستثمارات واستخدام مواردك المحدودة على 

 Cisco نحو أكثر حكمة. هذه الخدمة تدعم جميع ابتكارات وحلول
DNA، مثل: 

الوصول المعّرف برمجًيا )SD-Access(: التشغيل التلقائي للشبكة   •
القائم على السياسة 

شبكة WAN الذكية )IWAN(: التشغيل التلقائي القائم على السياسة   •
 WAN لشبكة

الضمان: الرؤى التنبؤية لتحسين إدارة الخدمات   •

األمان: التخفيف التنبؤي للتهديدات   •

الظاهرية: خدمات الشبكة الظاهرية   •

تساعدك Cisco DNA على االستجابة للفرص الجديدة بسرعة رقمية 
 Cisco DNA باستخدام نهج مفتوح يستند إلى البرامج. تساعدك خدمات

الخاصة بنا على االنتقال إلى بنية شبكة جديدة، مع الحفاظ على شبكة 
مستقرة وآمنة مع: 

البنية األساسية المتطورة للشبكة: تقليل مصاريف التشغيل من خالل 
معالجة أجهزة الشبكة، بجانب القدرات المحسنة الفتراضية وظائف الشبكة 

للمؤسسات )E-NFV( ودعم بنى الشبكة. 

التشغيل التلقائي: إدراك القيمة الكاملة لبنية الشبكة الرقمية )DNA( من 
خالل استخدام قدرات التشغيل التلقائي الخاصة بـ APIC-EM لتوفير 

وإدارة أجهزتك باستمرار. 

التحليالت: ضبط وظائف شبكتك، وتخفيف التهديدات، وتحسين إدارة 
المخاطر من خالل التحليل المعزز للبيانات التي تم جمعها من البنية 

األساسية للشبكة وأداء التطبيق. 

الضمان: التأكد من أن المكونات تعمل مًعا إلدارة الشبكة بفاعلية للتأكد من 
تقديم التطبيقات والخدمات وفًقا للمتطلبات المحددة. 

التنسيق وإدارة الخدمات: تبسيط جهودك من خالل إجراء مهام تلقائية 
والجمع بينها لتحقيق النتائج المرجوة. 

دعم السحابة: تقليل التكاليف وزيادة اإلنتاجية عن طريق نقل وظائف 
اإلدارة إلى السحابة، مع التأكد أيًضا من الوظائف الموحدة وتقديم الخدمات 

على نحو ثابت. 

األمان واالمتثال للقواعد: الحد من المخاطر من خالل معالجة األمان 
واحتياجات االمتثال للقواعد عبر البنية بالكامل بسياسات مركزية وإدارة 

طة.  مبسَّ

التشغيل، واإلدارة، والتنظيم: زيادة المرونة في أعمالك عن طريق تجاوز 
البيئة التقنية لمعالجة وظائف تنظيمية أخرى وكيفية عملها مًعا لتلبية 

احتياجات أعمالك المتغيرة. 



للحصول على المزيد من المعلومات 
 تعرف على المزيد بشأن خدمات شبكات المؤسسات لدينا، وكيف تساعد في تسريع انتقالك على الرابط 

 .www.cisco.com/go/enservices

اإلمكانات الرئيسية 
كجزء من هذا النهج الشامل، توفر خدمة مستشار بنية الشبكة 

الرقمية )DNA( من Cisco القدرات التالية: 

اإلستراتيجية والتحليل: االصطفاف مع أهداف العمل   •

تقييم الجاهزية: تحديد المتطلبات الفنية   •

حالة األعمال: فهم تأثير األعمال   •

خريطة الطريق الرقمية: تطوير خطة مخصصة لتلبية   •
احتياجاتك الرقمية
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لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. لعرض قائمة بالعالمات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان 
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 Cisco ميزة خدمات
تساعد خدمات Cisco العمالء على بناء قاعدة األساس الالزمة لتحقيق 

نتائج استثنائية. فنحن موجودون باستمرار في صدارة تحوالت 
الصناعة المحورية. 

نحن نساعد العمالء على تقليل الوقت الذي يقضونه في تأمين أعمالهم 
وتسيير األعمال فقط، وقضاء وقت أطول في العمل على أفكار جديدة 

لدفع األعمال إلى األمام. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لخبرائنا وضع 
إستراتيجية الستخالص أقصى قيمة من مواردك. 

دعنا نوضح لك كيف يمكن إلحدى شركات الخدمات العالمية 
األكثر خبرة في هذا المجال التأكد من نجاح أعمالك وضمانه. 

 Cisco أو الشريك اليوم، واطلب خدمة Cisco اتصل بممثل
 .DNA Advisory
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