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تجربة تعاون جديدة

تعاون بثقة مع جميع المؤسسات
يمكن لحلول Cisco® Collaboration Solutions المساعدة في معالجة 

تحديات األعمال التي تطرأ حاليًا وتعزيز الميزة التنافسية من خالل: 

تحويل تفاعالت األعمال بواسطة اتصاالت صوت وفيديو في الوقت   •
الفعلي

تشكيل فرق حيوية بسرعة التخاذ قرارات أفضل، وأسرع بغض النظر   •
عن الموقع 

زيادة استجابة العميل مع وصول دائم إلى الخبراء في الشركة  •
االتصال والتواصل والتعاون بأمان عبر حدود الشركة التقليدية  •

التحديات التي تواجه العاملين في قطاع المعلومات والشركات اليوم
إّن المؤسسات تبذل ما بوسعها مع القليل الذي تملكه إذ إّنها تتكّيف مع الوقائع 

االقتصادية الجديدة التي تجعل من األعمال أكثر تعقيدًا وتحّفز الحاجة إلى قدرات 
تعاون جديدة.  تتضّمن هذه التعقيدات:

"استهالك" تقنية المعلومات: لجعل عالم األعمال لديهم يعكس عن   .1
قرب القدرات في عالم المستهلك، يأتي الموّظفون بأجهزة وتطبيقات 

جديدة إلى مكان العمل خالقين بذلك خصوصية غير مسبوقة وتحديات 
أمان لتقنية المعلومات.

سلسلة القيم العامة: تعمل معظم الشركات، بغض النظر عن حجمها،   .2
مع مزودين وشركاء ومتعهدين من الخارج. بات اآلن العمل معًا عبر 

جدران حماية الشركة أمرًا أساسيًا لألعمال.

فرط المعلومات: يملك األشخاص كميات كثيفة من البيانات لمعالجتها   .3
وتخصيص أولوية لها، والمعلومات المخزنة ليست فقط موجودة في 
ملفات الشركة، إّنما أيضًا في البريد اإللكتروني، والبريد الصوتي، 

 ،wiki والرسائل الفورية، والبث الصوتي، والمدونات، وبرامج
ومداخل فيديو، والمزيد.

تنّقل اليد العاملة: استنادًا إلى IDC،  62 بالمئة من الشركات التي   .4
أجري معها االستطالع، تعتقد أن عدد الموظفين المتنقلين سيزداد. 

وتتمثل المعضلة التي تواجه متخصصي تقنية المعلومات في ضرورة 
توفير المعلومات وإمكانات التعاون لهؤالء الموظفين، في مقابل 

الموظفين الذين يأتون إلى العمل الستخدام هذه اإلمكانات. 

الشكل 1. العناصر الخمسة األساسية للتعاون   

البیانات

األشخاص

المجتمعات

السیاق

األمان

الیوم...

فرق موزعة، خارج المؤسسة

مصادر متعددة، أجھزة متعددة، تطبیقات متعددة

وقت غیر فعلي ووقت فعلي، تفاعلي

فرق حیویة

الوقت المناسب، األشخاص المناسبون، والمورد المناسب

لیس منذ زمن بعید...

داخل المؤسسة

مصدر أساسي وحید

غیر متزامنة بشكل ملحوظ

شبكات ثابتة ومحددة مسبقًا

أنت تبحث عن معلومات، أشخاص

شامل، انتقائي، سلسداخل جدار الحمایة، محصور

عناصر خمسة رئيسية للتعاون
يمكن أن يتوّجه التعاون اليوم إلى تعقيدات األعمال، إنما فقط في حال تم بناؤه 

على نماذج تعاون ترتكز على النص - والصوت- التقليديين. تعتقد Cisco أن 
التعاون يجب أن:

يضم نماذج تعاون تقليدية، شأن البريد اإللكتروني، والمراسلة الفورية،   •
ومساحات عمل للفرق، وعقد مؤتمرات مع صوت وفيديو وسياق.

يتوّسع إلى ما وراء حدود الشركة لتضمين األشخاص والفرق في   •
سلسلة القيمة العامة.

يتطّور من اتصاالت الشبكة الثابتة والمحددة مسبقًا إلى اتصاالت بناء   •
على الطلب تمّكن اإلنشاء الحيوي للفرق.

يتماشى مع السياق بحيث يستطيع الشخص المناسب الحصول على   •
المعلومات المناسبة في الوقت المناسب. 

يتخطى نطاق األمان التقليدي إلى أمان وسياسات متقدمة تشمل أيضًا   •
األشخاص المخولين خارج المؤسسة.

زيادة االستجابة إلى العمالء والسوق
تمّكن الحلول Cisco Collaboration Solutions التعاون الغني، 

والحيوي، والضمني ما بين الفرق، والمجتمعات واألفراد دائمي التنقل والموّزعين 
جغرافيًا، والمكافحين للبقاء على اطالع واتصال دائمين بتدفق المعلومات. تتضّمن 

 :Cisco Collaboration Solutions الحلول

عقد المؤتمرات: توسيع وصول القوة العاملة إلى أجهزة صوت،   •
وفيديو متقدمة باإلضافة إلى عقد المؤتمرات عبر فيديو.

العناية بالعمالء: االتصال المستبق مع العمالء مع تزويدهم   •
بالمعلومات، والخبرة، والدعم التي يحتاجون إليها أينما ومتى احتاجوا 

إلى ذلك.

البرنامج االجتماعي للشركة: تسريع عملية اتخاذ القرارات عبر   •
مساعدة الموّظفين، والعمالء، والشركاء بسرعة، والبحث عن 

معلومات متعلقة باألعمال بشكل آمن والوصول إليها ومشاركتها.

اتصاالت IP: توسيع خدمات االتصاالت المتناسقة للموّظفين سواء   •
كانوا يعملون في المبنى الرئيسي أو في مكاتب الفروع، أو عن ُبعد.

المراسلة: التواصل داخل الشركات وفيما بينها باستخدام الرسائل   •
الفورية في الشركة والبريد الصوتي المتوفر. تطوير البريد اإللكتروني 

ببريد إلكتروني مستضاف يقّدم جسرًا لجيل المستقبل، وتعاونًا مستندًا 
إلى ويب. 

تطبيقات متنقلة: زيادة إنتاجية الموّظفين المتنقلين واستجابتهم مع   •
العمالء عبر إنشاء امتدادات متنقلة لألجهزة لتجربة التعاون.

التواجد عبر التلفزيون: إنشاء تجارب مباشرة، وجهًا لوجه تنّشط   •  
عمليات األعمال وتوّلد خصوصية حقيقية للعميل.
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تجربة تعاون جديدة

تعزيز ميزة تنافسّية من خالل أداء فريق محّسن
مع حلول Cisco Collaboration Solutions، يمكن للمؤسسات تحسين 

تفاعلها، وتشجيع االبتكار، واتخاذ قرارات أفضل بوقت أسرع عبر تمكين 
األشخاص من االتصال، والتواصل، والتعاون بطريقة لم يسبق لها مثيل. 

بناء ثقة وتسريع القرارات مع تفاعالت غنية: مزيج من القدرات في   •
الوقت الفعلي مع اتصاالت في وقت غير فعلي للتمتع بتفاعل موثوق 

وغني بين سلسلة من تجارب التعاون.  
اتصال األشخاص المناسبين بالمعلومات المناسبة: تتوفر المراسلة   •

الفورية ومعلومات موجودة محسّنة داخل الشركات وفيما بينها. جلسة 
تستند إلى الشبكة وخدمات سياسة تحافظ على السياق وتمّكن األشخاص 
من التعاون من دون انقطاع أثناء تنقلهم من جهاز إلى آخر. هذا ويساعد 

وضع عالمة على الشبكة في وسائط معلومات متعددة بما في ذلك 
الفيديو األشخاص للبحث عن المعلومات ذات الصلة.

 Cisco Collaboration تسريع أداء الفريق وتحسينه: تقدم الحلول  •
سهولة استخدام، وسرعة، وتواجدًا تضاهي تطبيقات Web 2.0 في 
عالم المستهلك إنما مع أمان، وتوافر، وجودة خدمة، ووثوقية تماثل 

مستوى الشركة.
التعاون بثقة مع الشركات: بفضل هندسة التعاون الفريدة من نوعها،   •

توّفر Cisco ضمانًا لتعاون آمن ما بين موّظفي الشركة، وما بين 
الشركة ومؤسسات أخرى. 

جدول 1 منتجات محفظة Cisco Collaboration الجديدة )تقديم نموذج عن المنتجات ضمن كل فئة(

الشكل Cisco .2 تقّدم هندسة شاملة

Cisco Collaboration Architecture

التخزینالبنیة التحتیة الشبكة آالت ظاھریة

وضع عالمةخدمات التعاون إطار العمیل الموقع

إدارة المحتوى إدارة الجلسة

إدارة السیاسة واألمان

التواجد

تطبیقات االتصال والتعاون
Networkاتصاالت بروتوكول اإلنترنت البرنامج االجتماعي للشركة

Virtual Machines Networkالتواجد عبر التلفزیون التطبیقات المتنقلة المراسلة

العنایة بالمستھلك عقد المؤتمرات

SaaS مختلط في المكاتب

تعاون مع األفضل
وحدها Cisco مخّولة لمساعدة الشركات لتوليد قيمة لألعمال وتحقيق امتياز 

تشغيلي مع الحد في الوقت نفسه من نفقات رأس المال. Cisco هي الرائدة في 
الصناعة فيما خّص األنظمة الصوتية للشركة وبرامج تشغيل التعاون األساسية 

:Cisco البارزة مثل ويب وعقد المؤتمرات عبر فيديو. تعاون

تقديم أمان فائق، ومرونة، وقابلية توسيع، وجودة خبرة: مع قوتها   •
الملموسة في مجال شبكة األعمال، والظاهرية، ومركز البيانات، تقّدم 
Cisco شبكة جيل مستقبلي تتوّسع إلى ما بعد جدران حماية الشركة 

لتمكين تعاون آمن داخل المؤسسات وفيما بينها.

توفير خيارات نشر مرنة: حلول يمكن نشر الحلول في المكاتب مع   •
االستفادة من بنية تحتية موجودة مسبقًا، وبناء على الطلب عبر برنامج 

تتم استضافته على أّنه خدمة )SaaS(، أو طراز مدمج.
تحسين استثمارات تقنية المعلومات: إّن Cisco ملتزمة في معايير   •
 Cisco Collaboration Solutions .الصناعة وقابلية التبادل
هي قابلة للتبادل مع حلول االتصاالت القديمة وحلول رائدة أخرى 
في الصناعة وهي تدعم أيضًا عمالء متعددين في التنقل، والتواجد 

والتطبيقات األخرى. يقّدم بالفعل مئات من شركاء تطوير التقنيات آالف 
التطبيقات المدمجة. 

استنادًا إلى بنية تحتية موجودة مسبقًا: يمكن تطبيق الحلول وفقًا ألي   •
ترتيب، واستنادًا لوتيرة تتناسب مع أهداف أعمالك. عندما تصبح برامج 
التشغيل األساسي من Cisco جاهزة، يمكنها جمع استثماراتك في حل 

تعاون متكامل.
وكون Cisco رائدة في مجال التعاون، استخدمت تقنية التعاون لتغيير طريقة 
عملنا منشئة فائدة التنافس المستدام طوال رحلة التعاون هذه. ومن خالل العمل 

وكأننا في مختبراتنا الخاّصة، استطاعت Cisco الحد بشكل كبير من الخطورة 
الناتجة من نشر هذه التقنية واستخدامها. إن شركة Cisco - مع مجموعة نظام 
االتصاالت المشتركة الشاملة من المشاركين لديها - مجهَّزة جيًدا لتوجيهك خالل 

رحلة التعاون، وتستطيع مساعدتك على تحقيق االستفادة القصوى. 

 يمكننا مساعدتك على تمكين تجربة تعاون جديدة في مؤسستك مع
 Cisco Collaboration Solutions.  قم بزيارة الموقع

. www.cisco.com/go/collaboration_experience

عقد المؤتمرات
iPhone v1.3 لـ Cisco WebEx Meeting Center  •

MeetingPlace 8.0 مع MCS لـ Cisco WebEx Node  •
العناية بالمستهلك

  ،Express  ،Cisco Unified Contact Center Enterprise  •
Expert Advisor 8.0  ،Customer Voice Portal

العناية بالمستهلك كخدمة   •

Cisco Unified Communications Manager 8.0  •
Cisco Unified IP Phones 9900  • 

and 8900 Series
Cisco Unified Mobile Communicator  • 

iPhone لـ

*توافر محدود

التواجد عبر التلفزيون
 Cisco TelePresence HD Interoperability  •

Cisco TelePresence WebEx Engage  •
Cisco TelePresence Directory ما بين الشركات  •

اتصاالت IP والتطبيقات المتنقلة
Cisco Unified CM Session Management Edition  •

 Cisco Intercompany Media Engine  •
Cisco Unified Presence 8.0 - بروتوكول ثنائي:  • 

 Jabber مشّغل من ،XMPP و SIP/SIMPLE

البرنامج االجتماعي للشركة
Cisco Show and Share  •

*Cisco Enterprise Collaboration Platform  •
*Cisco Pulse  •

المراسلة
Cisco Unified Personal Communicator 8.0  • 

Jabber مشّغل من -
Cisco WebEx Mail  •

Jabber مشّغل من - Cisco WebEx Connect IM  •


