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"األمن في كل مكان" عبر جوانب الشبكات الممتدة لتتيح للشركات إمكانية سيسكو تدمج 
 االستفادة من إنترنت األشياء واالقتصاد الرقمي 

  
 "األمن في كل مكان" يدعم التحول الرقمي 

 
ن عروض جديدة لتعزيز األمني في جميع : أعلنت اليوم شركة سيسكو ع2015يونيو  14 -دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

من مراكز البيانات إلى نقاط االستخدام النهائية والفروع والبنية السحابية، مما يرسخ إمكانات  -أنحاء الشبكات الممتدة 
ومن خالل تكامل األمن في كل مكان،تصبح المؤسسات ومزودو الخدمات قادرة على الكشف عن التهديدات والتحكم بها. 

المتطلبات األمنية المرتكزة على التهديدات، وفقًا لما يتطلبه مشهد التهديدات الديناميكي المعاصر واغتنام فرص  تلبية
 األعمال الناشئة من االقتصاد الرقمي وٕانترنت األشياء. 

 
الحديثة، فال بد  وللحماية ضد التهديدات وزيادة مرونة المؤسسات وقدرتها على اقتناص فرص النمو الجديدة وتطبيق التقنيات

ومن خالل دمج فلسفة "األمن في كل مكان" عبر أن يكون األمن مدمجًا بشكل واسع النطاق في كامل البنية التحتية للشبكة. 
في البنية السحابية، تقدم سيسكو حماية ضد طيف واسع ومتنوع من الهجمات.  الشبكة الموسعة وعبر الخدمات المقدمة

المؤسسات ومزودي الخدمات الثقة بوجود إمكانات مستمرة للكشف عن التهديدات بأثر رجعي ويساهم ذلك أيضًا في منح 
  وٕامكانات التحكم لدعم التقنيات الجديدة وفرص األعمال في إنترنت األشياء واالقتصاد الرقمي. 

  
العالم خالل العقد المقبل.  تريليون دوالر أمريكي للمؤسسات حول 19من المتوقع أن تحقق أسواق إنترنت األشياء قيمة قدرها 

إال أن الجريمة اإللكترونية تتضخم بالتزامن مع ذلك النمو، بحيث تزداد تعقيدًا ورواجًا فيما تصبح الفرص المالية أمام 
 تريليون دوالر أمريكي.  1مليار و  450المجرمين اإللكترونيين أكثر إغراًء بقيمة تتراوح بين 

 
  زودي الخدمةاألمن في كل مكان للمؤسسات وم

بهدف تقليل مستوى التعقيد في إدارة األمن عبر المؤسسات الممتدة وتحسين قدرات الكشف عن التهديدات لتصل إلى أبعد 
مدًى ممكن في المؤسسات والبني التحتية لدى مزودي الخدمة، تدمج سيسكو األمن في كامل جوانب الشبكات الممتدة. كما 



 

ستشعار لتحسين قدرات الكشف عن التهديدات وٕايجاد نقاط تحكم أكثر لترسيخ األمن تضيف سيسكو مزيدًا من تقنيات اال
تحقيق حماية شاملة ومتقدمة لتقليل الوقت المستغرق للكشف عن التهديدات والتجاوب معها، وبالتالي تخفيض األثر و 

اية قابلة للقياس ضد التهديدات تغطي أوسع ومن خالل تطبيق األمن في كل مكان، توفر سيسكو حماإلجمالي للتهديدات. 
  قبل وخالل وبعد وقوعها.  -نطاق ممكن من وسائل الهجوم في كامل طيف الهجمات 

  
لتوفير الحماية ضد التهديدات وتحقيق مزيد من في هذا الصدد قال السيد ربيع دبوسي، المدير العام لدى سيسكو اإلمارات: "

فرص النمو السانحة وتطبيق التقنيات الجديدة، فال بد أن يكون ألوسط لتتمكن من اغتنام المرونة لدى المؤسسات في الشرق ا
األمن جانبًا أساسيًا شامًال لجميع جوانب الشبكة في البنية التحتية. ومن خالل دمج "األمن في كل مكان" عبر الشبكة 

يم الحماية ضد مجموعة واسعة من التهديدات. وهذا الممتدة والخدمات المقدمة عبر البنية السحابية، فإن بإمكان سيسكو تقد
بدوره يعزز المؤسسات ومزودي الخدمات ثقة بتوفر إمكانات الكشف والتحكم بأثر رجعي، مما يدعم التقنيات الجديدة وفرص 

  األعمال في إنترنت األشياء واالقتصاد الرقمي." 
 

 انتهى 
 

 :ذة عن شركة سيسكونب
 عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة

(NASDAQ: CSCO على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون ،
   http://thenetwork.cisco.com .، الرجاء زيارةعبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو

### 
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة 

إن كافة   www.cisco.com/go/trademarks.و التجارية عبر الموقعوبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسك
العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو 

 .وأي شركة أخرى
 

 


