
 الكفاءة التشغيلية 
في القطاع العام
عشر توصيات لتخفيض التكاليف



مقدمة 
مع االنخفاض الحاد الذي تشهده تكاليف الميزانية وزيادة الضغوط التنظيمية، فإن القطاع العام 

مطالب اآلن بتحسين كفاءته على جميع المستويات مع وجود حاجة ملحة للتركيز على الوظائف 
التشغيلية. إن شركة  ®Cisco تنصح المؤسسات بتطوير أربع استراتيجيات لتحسين كفاءتها 

التشغيلية. تتعلّق االستراتيجيات األربع بالقوى العاملة ومكان العمل والموارد وتقنية المعلومات. 
كما تقدم شركة Cisco عشر توصيات محددة نعتقد بأنه يمكنها مساعدة القطاع العام على 

تحسين كفاءته التشغيلية وخفض تكاليفه. 
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التوصية رقم 1 

اتاحة العمل بشكل مستقل عن موقع العمل )العمل عن بعد( 
نحن في Cisco، نعتقد بأن قدرة العاملين على االستمتاع باستقاللية موقع العمل يشّكل أساًسا 

للقوى العاملة في القطاع العام العصري والمرن. ومن أجل تحقيق الخفض المباشر في التكاليف 
وزيادة وقت اإلنتاجية، فإننا ننصح باستخدام الشبكة الخاصة الظاهرية أو حلول المكتب 

الظاهري التي يمكن الوصول إليها عن ُبعد لتمكين عملية النشر ذات األولية العالية. كما وننصح 
عالوًة على ذلك باستخدام الشبكة الالسلكية لكل المكاتب بهدف تحسين الوصول إلى المعلومات 

وتحفيز كفاءة العاملين.

التوصية رقم 2 

توحيد اتصاالت القوى العاملة 
يؤدي توحيد اتصاالت القوى العاملة إلى تعزيز أساليب عمل جديدة تعمل على تحسين العمليات 
التجارية وتتيح تقديم دعم أفضل للمواطنين. ولتحقيق هذا األمر، فإننا ننصح بتنفيذ عملية تتألف 

من خطوتين:

أوال، دمج خدمات البيانات والصوت عبر بنية أساسية مشتركة للشبكة لخفض إجمالي تكلفة   •
.)TCO( الملكية

ثانًيا، نشر االتصاالت الموحدة للسماح للعاملين بالتواصل بفعالية أكبر مع بعضهم البعض   • 
ومع المواطنين، بصرف النظر عن الموقع.

يمكنك أن تأخذ في االعتبار استخدام نموذج نشر مستضاف للخدمات الصوتية لزيادة التوفيرات 
في إجمالي تكلفة الملكية ولكي تسري فعالية التوفير في التكاليف في أقرب وقت ممكن.
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التوصية رقم 3 

تطبيق أدوات التعاون القائمة على ويب 
يجب أن يشّكل التعاون في ويب صلب القوى العاملة المرنة والعصرية. إننا ننصح بأن تقوم 
المؤسسات بتطبيق أدوات التعاون باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجية القوى العاملة لديها 

لالستفادة من خالل الطرق التالية:

المشاريع الظاهرية واجتماعات الفرق الظاهرية، التي تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة   •
اإلنتاجية.

التدريب الظاهري، الذي يؤدي إلى تفادي التكاليف الباهظة المرتبطة ببرامج التدريب الجارية.  •

المراسلة الفورية، التي تؤدي إلى تحسين غنى االتصاالت وزيادة قيمة االجتماعات، مما يؤدي   •
بالتالي إلى زيادة وقت اإلنتاجية.

مساحات العمل التعاونية، التي تؤدي إلى إنشاء مساحات عملة مشتركة آمنة لتمكين المشاركة   •
في المعلومات بين اإلدارات أو عبر الوكاالت.

التوصية رقم 4 

االستفادة من مميزات الفيديو
لقد تبّين أن الفيديو يعمل على تحسين اجتماعات العمل. إذ ُيعتقد بأن الكلمات، في المتوسط، توفر 
10 بالمئة فقط من المعلومات في معظم عمليات تبادل الرسائل، في حين أن العناصر األخرى، 

بما فيها التلميحات البصرية ولغة الجسد، توفر نسبة التسعين بالمئة المتبقية. إن غنى الفيديو كأداة 
لنقل المعلومات هو واحد من األسباب التي جعلت من الفيديو استثمار Cisco الوحيد األكبر في 

مجال تقنية المعلومات في السنوات األخيرة. لقد استثمرت شركة Cisco في:

• كاميرات ويب المكتبية لتوفير االتصاالت الهاتفية عبر عناوين IP الممّكنة للفيديو ومن مكتب 
إلى آخر.

• األنظمة القائمة على غرف العمل لتوفير االتصاالت من اجتماع إلى آخر.

• أنظمة  ®Cisco TelePresence لتمكين المؤتمرات "وجهاً لوجه" ضمن Cisco ومع 
شركائنا.

إننا ننصح المؤسسات باعتماد األسلوب نفسه لالستفادة من التوفيرات الكبيرة المتاحة. باستخدام 
TelePresence فقط، تمّكنت Cisco من توفير ما يقارن 382 مليون دوالر في تكاليف 

السفر.
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التوصية رقم 5

إعادة تصميم مساحة المكتب ونقلها 
لم تعد القوى العاملة العصرية والمرنة تعتمد على المباني المادية أو على العديد من المرفقات 

التقليدية ضمنها. إننا ننصح المؤسسات بأن تعمل على تطوير استراتيجية خاصة بمساحة المكتب 
لمساعدة هذه القوى على التكّيف مع التغييرات التي تطرأ عليها. يجب على االستراتيجية أن 

تعالج:

تصميم المكاتب: ما نطاق مساحات العمل المطلوبة لتلبية احتياجات القوى العاملة؟  •

عدد المكاتب: ما مساحة العقار المطلوبة من ِقبل مؤسسة ذات قوى عاملة تعمل بشكل مستقل   •
عن الموقع؟ 

موقع المكاتب: ما الموقع المثالي للمكاتب بحيث تكون أكثر مالءمًة للعاملين والمواطنين الذين   •
يتلقون الخدمات منهم؟

التوصية رقم 6

تطبيق إدارة المباني الذكية 
 Smart Connected لقد تمّكن العديد من عمالئنا من تحقيق فوائد حقيقية نتيجة اتباع أسلوب

Buildings )المباني المتصلة الذكية( إلدارة المباني والمكاتب. تشتمل األمثلة عن الوظائف 
التي يمكن دعمها عبر شبكة IP متينة على مراقبة الطاقة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف 

الهواء )HVAC( وأنظمة األمان وأنظمة اإلنذار والتحكم في الوصول واإلشارات الرقمية. 

عند استخدام أسلوب Smart Connected Buildings )المباني المتصلة الذكية(، ستكون 
كل المعلومات المتعلقة بإدارة المباني قائمة على شبكة يمكن الوصول إليها من ِقبل الموظفين 

العاملين بشكل مستقل عن الموقع. ونتيجة لذلك، ال حاجة إلى تشغيل العمليات المكتبية من موقع 
حقيقي ثابت. سيتوفر لديك مستوى أكبر من المرونة وإمكانية تحكم تشغيلية أكثر فعالية.

إننا ننصح المؤسسات بأن تراجع من جديد الطريقة التي تستخدمها إلدارة مساحة المباني وأن 
تأخذ في االعتبار فوائد استخدام أسلوب Smart Connected Buildings )المباني 

المتصلة الذكية(.
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التوصية رقم 7 

تقديم إدارة الطاقة 
إن إدارة الطاقة التي تستخدمها األجهزة اإللكترونية المتصلة بشبكة المؤسسة قد ُتترجم في توفير 
كبير في التكاليف. يستفيد برنامج EnergyWise من Cisco من إمكانية الوصول إلى شبكة 

عصرية ومن نطاق هذه الشبكة للتحكم في الطاقة التي تستخدمها األجهزة الموصولة بالشبكة 
وإدارة هذه الطاقة. إن EnergyWise عبارة عن ميزة برنامج قياسي للعديد من محوالت 
)مبدالت( الشبكة المحلية من Cisco ومنتجات إدارة الشبكة بحيث يمكن تمكينه بسرعة مع 

تكاليف نشر منخفضة جًدا. إننا ننصح بتضمين برنامج EnergyWise من Cisco في 
استراتيجية الموارد في المؤسسة، لتوفير التكاليف في الوقت المناسب.

التوصية رقم 8 

الدمج والمحاكاة الظاهرية لمراكز البيانات 
لقد وضعت Cisco استراتيجية واضحة لمساعدة العمالء على دمج مراكز بيانات المؤسسات 

ومحاكاتها بطريقة ظاهرية عند مرورها بالفترة االنتقالية إلى الحوسبة المستندة إلى السحابة. إننا 
نطلق على هذه االستراتيجية اسم Cisco Data Center 3.0. الميزة األساسية لمركز 
 Cisco هي الحوسبة الموحدة. وكما يوحي اسمه، فإن نظام Data Center 3.0 بيانات
Unified Computing يعمل على إجراء تصنيف مفصل لمكونات الشبكات والحوسبة 

والتخزين الموجودة ضمن مركز البيانات. يؤدي ذلك إلى توفير الدعم للخدمات المشتركة وُينشئ 
البيئة المثالية لخدمات شديدة فعالية قائمة على السحابة. لقد أدت المحاكاة الظاهرية والدمج ضمن 
مركز البيانات إلى خفض تكاليف رأس المال والتكاليف التشغيلية في العديد من المؤسسات بشكل 

ملحوظ. إننا ننصح بوضع المحاكاة الظاهرية والدمج في صلب استراتيجية تقنية المعلومات في 
المؤسسة.
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التوصية رقم 9 

إنشاء وإدارة دورة الحياة الساسيات الشبكة  
فيما يتعلق بشبكة نموذجية قديمة، هل تعلم أن نسبة 80 بالمئة من تكاليف تقنية المعلومات تتعلق 

بصيانة الشبكة ونسبة 20 بالمئة فقط تتعلق باالستحواذ على المنتج؟ ومع مرور الوقت على 
عمل الشبكة، تتراكم الحاالت التي تبّين عدم فعاليتها، وقد تظهر بطرق عديدة، في أغلب األحيان 

في تكاليف العمليات وخطر التعّطل.

إننا ننصح بإجراء مراجعة منّظمة لموارد الشبكات الموجودة وعملية تنظيف شاملة لها. سيؤدي 
ذلك إلى إظهار التكاليف التشغيلية الحقيقية ويتيح إمكانية إزالة التقنيات المكررة، وتخفيض 

التعقيدات واستبدال األجهزة القديمة وغير الفعالة.

التوصية رقم 10 

تطوير بيئة سطح مكتب ظاهرية 
إننا ننصح مؤسسات القطاع العام بأن تعمل على تنفيذ "مراجعة مكتبية" عن طريق تسجيل 

تكاليف األجهزة المكتبية وتراخيص البرامج وتحديثات البرامج وإدارة الخدمات ودعم مكتب 
مساعدة المستخدمين. بعد ذلك، يمكن مقارنة بيانات المراجعة هذه مع تقديرات التكاليف المتعلقة 

باعتماد تقنية المكتب الظاهري. ستتمّكن هذه المقارنة من تسليط الضوء على فوائد تكاليف 
المكاتب الظاهرية التي تشتمل على:

• دورات حياة أطول لألجهزة.

• عدد أقل من تراخيص البرامج ومزيد من التحكم في تراخيص البرامج.

• تحديث التطبيقات بسهولة أكبر.

• تخفيض عدد أقل من المكالمات التي ترد إلى مكتب المساعدة.
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تعتبر Cisco وشعار Cisco وCisco Systems عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة .Cisco Systems, Inc و/أو الشركات 
التابعة لها في الواليات المتحدة وبعض الدول األخرى. وجميع العالمات التجارية األخرى الواردة في هذا المستند أو على موقع ويب ملكية خاصة 

)0903R( .وأي شركة أخرى Cisco لمالكيها. كما أن استخدام كلمة "شريك" ال يشير ضمنياً إلى وجود عالقة شراكة بين شركة

الخاتمة 
لقد سبق لنا مساعدة عدد من مؤسسات القطاع العام على تحسين كفاءتها التشغيلية من خالل 

العمل وفق هذه التوصيات. 

ما هي التوصيات المناسبة لمؤسستك؟

ُيرجى االتصال بمندوب Cisco لمعرفة المزيد حول المنتجات والخدمات المذكورة في هذه 
النشرة، واالطالع على الطريقة التي يمكننا من خاللها مساعدة وكالتك على تنفيذ مهامها األكثر 

أهمية.

www.cisco.com/go/government :لمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة
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